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ملخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط التنمر اإللكتروني لدى ضحايا التنمر اإللكتروني مف
طبلب المرحمة المتوسطة؛ كما ىدفت إلى تنمية التعاطؼ مع الذات لدى عينة الدراسة ،وكذلؾ
خفض حدة اضطراب ما بعد الصدمة لدييـ مف خبلؿ برنامج إرشادي مرتكز عمى التعاطؼ،
أخير التعرؼ عمى مدى استمرارية فعالية البرنامج أثناء فترة المتابعة وتكونت عينة الدراسة
و ًا
مف عينة وصفية بمغ قواميا ( )924طالباً مف ضحايا التنمر اإللكتروني ،بينما تكونت العينة
التجريبية مف ( )7طبلب مف ضحايا التنمر اإللكتروني منخفضي التعاطؼ مع الذات ويعانوف
مف اضطراب ما بعد الصدمة ،وذلؾ بمدينة أبيا في المممكة العربية السعودية ،وقاـ الباحث
بتطبيؽ عدد مف االدوات تمثمت في ،مقياس ضحايا التنمر اإللكتروني مف إعداد الباحث،
مقياس التعاطؼ مع الذات ( )Neff, 2003تعريب الباحث ،قائمة اضطراب ما بعد الصدمة
( )Weathers et al, 2013تعريب الباحث ،المقابمة اإلكمينيكية لتشخيص اضطراب ما بعد
الصدمة ( )Weathers et al, 2013تعريب الباحث ،البرنامج اإلرشادي المرتكز عمى
التعاطؼ (إعداد الباحث) ،وأشارت النتائج إلى وجود عدد مف أنماط التنمر اإللكتروني تعرض
ليا الضحايا وتمثمت في االتصاالت المشبوىة ،النبذ االجتماعي اإللكتروني ،الفضيحة
اإللكترونية ،اإلذالؿ المتعمد ،الخداع اإللكتروني ،كما أشارت النتائج إلى فعالية البرنامج
اإلرشادي في تنمية التعاطؼ مع الذات وخفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة الدراسة،
وتـ تفسير النتائج في ضوء األطر النظرية والدراسات السابقة وكذلؾ في ضوء األطر الثقافية
والمجتمعية لعينة الدراسة الحالية.
الكممات المفتاحية :ضحايا التنمر اإللكتروني -اضطراب ما بعد الصدمة -العبلج المرتكز عمى
التعاطؼ
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The Effectiveness of a Counseling Program Based on
Compassion Focused Therapy in Reducing of Post-Traumatic
Stress Disorder among Cyber Bullying Victims
Abstract
The study aimed to identify patterns of cyber bullying victims among middle
school students. It also aimed at developing self-compassion for the study
sample, It also aimed to reduce the severity of their post-traumatic stress
disorder through a counseling program based on self-compassion focused
therapy, and finally to identify the continuity of the effectiveness of the
program during the follow-up period. The study sample consisted of a
descriptive sample that consisted of (429) victims of cyber bullying, and an
experimental sample consisted of (7) students who were victims of cyber
bullying, had low self-compassion, and suffered from post-traumatic stress
disorder. The participants were from the city of Abha in the Kingdom of Saudi
Arabia. The researcher applied a number of tools, such as, the cyber bullying
victims scale (prepared by the researcher), the self-compassion scale (Neff,
2003) translated by the researcher, the post-traumatic stress disorder checklist
(Weathers et al, 2013) translated by the researcher, the diagnostic clinical
interview of post-traumatic stress disorder (Weathers et al, 2013) translated by
the researcher, and the counseling program based on self-compassion focused
therapy (prepared by the researcher). The results indicated that there is a
number of patterns of cyber bullying experienced by the victims; suspicious
calls, electronic social ostracism, electronic scandal, intentional humiliation,
and electronic deception. The results also indicated the effectiveness of the
counseling program in developing self-compassion and reducing posttraumatic stress disorder among the study participants. The results were
discussed in the light of the theoretical frameworks and the literature review, as
well as in light of the cultural and social frameworks of the current study
participants.

Keywords: Cyber Bullying Victims, Post-Traumatic Stress Disorder,
Compassion Focused Therapy
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مكدم٘ الدزاض٘:
أصبح االنترنت جزًءا ال يتج أز مف حياتنا اليومية ،األمر الذي أدى إلى إتاحة العديد
مف قنوات االتصاؿ االجتماعية والتعميمية التي شكمت أىمية خاصة في حياة جميع فئات
المجتمع وعمى رأسيـ المراىقوف والشباب؛ ويرجع ذلؾ إلى استخداميـ المستمر لو ،ولفترات
طويمو مقارنة بباقي المراحؿ العمرية ،وعمى الرغـ مف فوائد االنترنت التي ال تحصى ،إال أنو
في الوقت ذاتو تسبب في معاناة لمكثيريف بشكؿ ال يمكف إنكاره ،ويمكف أف ُيطمؽ عمييا
الجانب المظمـ لئلنترنت والتي تمثمت في ظيور جرائـ جديدة ،وانتياكات لحقوؽ اآلخريف،
ولعؿ مف أبرزىا :جرائـ االبتزاز ،واالستغبلؿ ،والتنمر اإللكتروني.
وأشارت نتائج الدراسات إلى ارتفاع نسب ضحايا التنمر اإللكتروني؛ حيث تراوحت
بيف "  " %72 : %92وذلؾ وفؽ نتيجة دراسة ) Juvonen & Gross ( 2008ودعمت ىذه
النتيجة دراسة ) Modecki et al (2014التي أشارت نتائجيا إلى تورط ( )%68مف أفراد
المجتمع في التنمر اإللكتروني ،كما توصمت إلى وقوع ( )%61مف أفراد المجتمع ضحايا ليذا
الشكؿ مف التنمر ،وكذلؾ توصمت دراسة ) Hinduja & Patchin (2015إلى وقوع حوالي
( )%49مف المراىقيف في المرحمة العمرية مف"  66إلى  61عاـ " ضحايا لمتنمر
اإللكتروني ،وأشار التقرير الذي سردتو الجمعية الوطنية لمنع القسوة عمى األطفاؿ National

) Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCCفي عاـ ()2168إلى
ارتفاع معدالت االنتشار لمتنمر اإللكتروني خبلؿ السنوات الخمس األخيرة؛ حيث وصمت إلى
(.)%66
وتبيف مف مراجعة الدراسات عمى مستوى الوطف العربي وجود دراسات قميمة تناولت
معدالت انتشار التنمر اإللكتروني سواء عمى مستوى المتنمريف او الضحايا ،ومف ىذه
الدراسات دراسة عثماف ،عمي( )2169التي توصمت إلى انتشار معدالت التنمر اإللكتروني في
المرحمتيف المتوسطة والثانوية بشكؿ أعمى مف المرحمة االبتدائية.
وفي المممكة العربية السعودية أظيرت نتائج دراسة ) Al-Zahrani (2015ارتفاع
معدالت انتشار التنمر اإللكتروني لدى طبلب التعميـ العالي ،حيث أظيرت نتائجيا أف ()%17
مف الطبلب قد وقع ضحية لمتنمر اإللكتروني.
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وتظير خطورة التنمر اإللكتروني في صعوبة السيطرة عميو ،وخاصة إذا كاف عبر
وسائؿ التواصؿ االجتماعي وكذلؾ صعوبة ىروب الضحايا مف المتنمريف عبر اإل نترنت
).)Slonje, Smith & Frisén, 2013

ونظر لما يمثمو التنمر اإللكتروني مف صدمة يصعب السيطرة عمييا بالنسبة
ًا
لمضحايا؛ مما يؤدي إلى وضعيـ بشكؿ دائـ تحت ضغط نفسي ،ويرجع ذلؾ لعدة أسباب مف
أبرزىا أف الضحية تتعرض لمصدمة بشكؿ مباشر ومتكرر وعمى فترات زمنية طويمة ،وىو ما
أكدتو نتائج دراسات )Foody, Samara ( ;(Nielsen, et al ,2015) ;(Schrock& Boyd, 2011

ٚ )Gozlan, 2018) )& Carlbring, 2015التي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف
التنمر اإللكتروني وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة؛ كما أف تعرض الضحية لمتنمر
اإللكتروني مف شأنو أف ُيصيبيا بألـ مستمر ،وانخفاض احتراـ الذات واإلحباط والقمؽ
واالكتئاب.

وتؤكد نتائج الدراسات عمى أف الوقوع ضحية لمتنمر اإللكتروني مف شأنو أف يضع
الضحية تحت ضغط نفسي وخوؼ مستمر مف الجاني المجيوؿ ،كما يؤثر عمى الصحة
سمبيا عمى األداء األكاديمي لديو & (Giumetti
العقمية والنفسية لديو ،وكذلؾ يؤثر
ً
& Kowalski, 2016; Byrne, Vessey & Pfeifer, 2018; Estévez, Jimenez
)Moreno,2018

يتضح مما سبؽ أف التعرض لمخبرات السمبية عمى اإل نترنت يؤدي إلى عدد مف
االضطرابات واألمراض النفسية ،يأتي عمى رأسيا اضطراب ما بعد الصدمة ( Posttraumatic

يعالج فإنو يؤدي إلى عدد مف األمراض النفسية األخرى
 ،)stress disorder-PTSDواذا لـ ُ
مثؿ االكتئاب ،وقد يصؿ األمر إلى االنتحار في بعض الحاالت التي تعرضت لتيديدات شديدة
عبر االنترنت وىو ما أكدتو دساعخ ).)McHugh, Wisniewski, Rosson & Carroll, 2018

ويعتقد الباحث أف السبب الرئيس لصعوبة مواجية الضحية لمتنمر اإللكتروني
وتعرضو الضطراب ما بعد الصدمة إنما يرجع في األساس إلى النقد الذاتي ،وكذلؾ إلقاء الموـ
عمى ذاتو بشكؿ مستمر العتقاده أنو السبب الرئيس لوقوعو ضحية لممتنمر ،أي أنو يقوـ
بجمد ذاتو بشكؿ مستمر وىو ما دعمتو دراسات );)Pott& Weidler, 2015

Chu, Fan, Liu

) )& Zhou, 2018التي توصمت إلى انخفاض الميؿ نحو التعاطؼ لدى ضحايا التنمر
اإللكتروني.
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ومف جانب آخر ُيعد التعاطؼ مع الذات متغي ارً ميماً في الشخصية اإلنسانية ،وذلؾ

لمدور الذي يؤديو في تحقيؽ التوافؽ النفسي لئلنساف؛ حيث ترى ) Neff (2016أف األشخاص
مرتفعي التعاطؼ مع الذات يتميزوف بالمرونة واالنفتاح عمى خبراتيـ ،كما يتمتعوف بالقدرة
عمى التوازف بيف انفعاالتيـ والضغوط الواقعة عمييـ؛ وىو ما يتفؽ مع ما ذكره الضبع
قويا لميناء النفسي والصحة النفسية لدى المراحؿ
( )2166مف أف التعاطؼ مع الذات ُم ً
نبئا ً
العمرية المختمفة.
ونظر ألىمية التعاطؼ ،فقد تـ تصميـ تدخبلت تعتمد عميو ومنيا :العبلج المرتكز
ًا
عمى التعاطؼ ( )Compassion-focused therapy-CFTالذي طوره ( )Gillbert, 2009كأحد
أشكاؿ العبلج النفسي المستحدثة والذي ينتمي إلى الموجة الثالثة مف العبلج المعرفي
السموكي؛ والتي تتميز بإعطاء أىمية أكبر لبلنفعاالت اإليجابية أثناء التدخؿ العبلجي ،كما
أنيا تيتـ بتكويف اتجاىات نحو الميؿ إلى التعاطؼ مع الذات ومع اآلخريف مما قد يؤدي إلى
تخفيؼ المشكبلت والضغوط النفسية التي قد يعاني منيا الفرد وفؽ ما ذكرتو دراسات (الضبع،
.) Frostadottir & Dorjee, 2019)،)2166
وأظيرت نتائج دراسات ( )Chou, 2019 ; Longe, et al; 2010فعالية العبلج
المرتكز عمى التعاطؼ في حاالت الصدمات النفسية المختمفة وتحسيف صورة الذات ،كما أدى
إلى تغييرات فسيولوجية إيجابية لئلنساف منيا تحسف ضربات القمب ومستويات ىرموف
الكورتيزوؿ داخؿ الجسـ ).)Longe, et al,2010

بل
في ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ بأف العبلج المرتكز عمى التعاطؼ ( )CFTيعد مدخ ً

ميما في مواجية اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عف التعرض لمتنمر اإللكتروني ،حيث يمكف
ً
أف يؤدي إلى الحد مف النقد الذاتي والشعور بالعار لدى الضحايا ،ومف ثـ جاءت الدراسة
الحالية مف أجؿ توظيؼ العبلج القائـ عمى التعاطؼ في مواجية اضطراب ما بعد الصدمة
لدى طبلب المرحمة المتوسطة مف ضحايا التنمر اإللكتروني.
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مػهل٘ الدزاض٘:
انبثقت مشكمة الدراسة مف رافديف أساسييف :تمثؿ الرافد األوؿ في الخبرة الشخصية
لمباحث أثناء إشرافو عمى التدريب الميداني في مدارس المرحمة المتوسطة في مدينة أبيا،
ومف خبلؿ تعاممو المباشر مع إدارة المدرسة وجد أف ىناؾ شكوى مستمرة مف طبلب المدرسة
حوؿ ظيور اعراض انسحابيو لدييـ مع وجود حالة مف الخوؼ المستمر ،ومع إجراء مقاببلت
إكمينيكية مع بعض ىؤالء الطبلب رفضوا في البداية الحديث مع الباحث خوفًا مف التشيير
والفضيحة ،إال أنيـ وبعد اف اكتسبوا الثقة في الباحث قاموا بالتحدث معو وتبيف تعرضيـ

لمتنمر اإللكتروني واالبتزاز الجنسي عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ برامج المحادثة
المباشرة مثؿ ()IMO- Messenger- Snap؛ كما تحدثوا عف تعرض عدد كبير مف زمبلئيـ
لعممية تنمر وابتزاز الكتروني ،وأسفرت نتائج المقاببلت اإلكمينيكية عف ارتفاع اضطراب ما بعد
الصدمة لدييـ بجانب انخفاض مستوى التعاطؼ مع الذات ،وىذا ما دفع الباحث لمقياـ
بالدراسة الحالية لمتعرؼ عمى حاالت ضحايا التنمر اإللكتروني والتدخؿ العبلجي معيـ
لمساعدتيـ عمى مواجية اضطراب ما بعد الصدمة.
وتمثؿ الرافد الثاني في الجانب البحثي في االرتباط النظري بيف متغيرات الدراسة
والمتمثمة في نتائج عدد مف الدراسات حوؿ انتشار اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا
التنمر اإللكتروني ومنيا دراسة ( Sutton ( 2014التي توصمت نتائجيا إلى وجود فروؽ بيف
ضحايا التنمر اإللكتروني وبيف أ قرانيـ العادييف في االضطرابات النفسية المختمفة وذلؾ في
اتجاه ضحايا التنمر اإللكتروني؛ ودراسة ) Ranney, et al. (2016التي أسفرت نتائجيا عف
تعرض ( )%98.1مف الطبلب لعنؼ جسدي ،بينما تعرض (  ) %98.7مف الطبلب لمتنمر
اإللكتروني ،كما أظيرت النتائج عف معاناة ( )% 24.2مف المراىقيف ألعراض اضطراب ما
بعد الصدمة %64.4 ،مف الطبلب عاف مف أعراض اكتئابيو بينما عانى حوالي ( ) %66.4
مف أفكار انتحارية؛ ودراسة) )McHugh, et al, 2018التي أسفرت نتائجيا عف أف التعرض
لمتنمر اإللكتروني يثير اضطراب ما بعد الصدمة لدى المراىقيف أكثر مف أي خطر آخر محتمؿ
مثؿ اختراؽ المعمومات ،كما أظيرت النتائج أف المراىقيف يحاولوف بشتى الطرؽ مواجية ىذا
االضطراب بشكؿ فعاؿ خبلؿ أسبوع مف تعرضيـ لصدمة التنمر اإللكتروني.
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كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بيف التعاطؼ مع الذات واضطراب
ما بعد الصدمة ،ومنيا دراسات ( & Thompson& Waltz, 2008; Seligowski, Miron

)Orcutt,2015; Beaumont, 2016; Karatzias et al, 2019؛ حيث توصمت إلى أف انخفاض
مستوى التعاطؼ مع الذات لدى األفراد تجعميـ أكثر عرضة لآلثار السمبية الضطراب ما بعد
الصدمة ،كما توصمت الدراسات إلى ضرورة دمج الممارسات العبلجية القائمة عمى التعاطؼ
في عبلج اضطراب ما بعد الصدمة ،كما أسفرت عف وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف التعاطؼ
مع الذات وأعراض اضط ارب ما بعد الصدمة ،كما توصمت إلى إمكانية إسياـ التعاطؼ مع
الذات في التنبؤ بالصحة النفسية كما توصمت إلى أف زيادة مستويات التعاطؼ مع الذات
تُسيـ في الحد مف األمراض النفسية وأوصت الدراسة بضرورة تدريب الطبلب عمى مواجية
الصدمات المختمفة التي قد يتعرضوف ليا باستخداـ ميارات التعاطؼ مع الذات ؛ كما توصمت
جيدا لمواجية الصدمات النفسية.
إلى أف التعاطؼ مع الذات يعد مدخبلً
عبلجيا ً
ً
أمرا
لذلؾ يرى الباحث أف التدخؿ النفسي لضحايا التنمر اإللكتروني في مرحمة المراىقة يعد ً
ميما وذلؾ لطبيعة المرحمة التي تتسـ بالعواصؼ والتوتر وتوكيد الذات مما يؤثر في تكويف
ً
شخصية المراىؽ وتفاعمو مع مجتمعو ،كما يتسـ المراىقوف ضحايا التنمر اإللكتروني بأنيـ

أكثر حساسية انفعالية مف أقرانيـ.
وفي ضوء ما سبؽ ،ومع عدـ وجود دراسات عربية في حدود عمـ الباحث تناولت
استخداـ العبلج المرتكز عمى التعاطؼ في خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر
اإللكتروني مف طبلب المرحمة المتوسطة ،فإنو يمكف تحديد مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ
التالي:
ما فعالية برنامج إرشادي قائـ عمى التعاطؼ في تنمية التعاطؼ مع الذات وخفض
حدة اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني مف طبلب المرحمة المتوسطة؟
وينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
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 -6ما أنماط التنمر اإللكتروني التي تعرض ليا ضحايا التنمر اإللكتروني مف طبلب
المرحمة المتوسطة.
 -2ما فعالية برنامج إرشادي مرتكز عمى التعاطؼ في خفض اضطراب ما بعد الصدمة
وتحسيف التعاطؼ مع الذات لدى ضحايا التنمر اإللكتروني مف طبلب المرحمة
المتوسطة؟
 -4ما الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف
(القبمي/البعدي) عمى مقاييس "اضطراب ما بعد الصدمة/التعاطؼ مع الذات)؟
 -9ىؿ تستمر فعالية البرنامج اإلرشادي المقترح القائـ عمى التعاطؼ إلى ما بعد انتياء
البرنامج وخبلؿ فترة المتابعة؟

أٍداف الدزاض٘:
سعت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أنماط التنمر اإللكتروني لدى ضحاياه

مف طبلب المرحمة المتوسطة؛ كذلؾ تنمية التعاطؼ مع الذات وخفض حدة اضطراب ما

أخير التعرؼ عمى
بعد الصدمة لدييـ مف خبلؿ برنامج إرشادي مرتكز عمى التعاطؼ ،و ًا
مدى استمرارية فعالية البرنامج أثناء فترة المتابعة.

أٍنٔ٘ الدزاض٘:
أّالً األٍنٔ٘ اليظسٓ٘:
 .6مسايرة االتجاىات العالمية في مجاؿ الصحة النفسية بصفة عامة واإلرشاد والعبلج
النفسي بصفة خاصة وكذلؾ إثراء المكتبة السيكولوجية بالمستجدات في مجاؿ التنظير
لمتغيرات الدراسة ،واألدوات التشخيصية المستخدمة وكذلؾ البرنامج اإلرشادي الذي تـ
بناؤه في ضوء العبلج المرتكز عمى التعاطؼ.
 .2مسايرة االتجاىات العالمية في التركيز عمى جوانب القوى في الشخصية اإلنسانية والتي
تمثمت في التعاطؼ مع الذات ،الذي تـ اعتباره مصدر رئيس لتحقيؽ الصحة النفسية
اإليجابية وتحقيؽ الرفاىة النفسية ،كما يعد حائط صد لمضغوط النفسية التي يتعرض ليا
ضحايا التنمر اإللكتروني.
نسبيا في التراث
 .4تظير أىمية الدراسة الحالية مف خبلؿ تناوليا لعدد مف المفاىيـ الحديثة
ً
النفسي والمتمثمة في العبلج المرتكز عمى التعاطؼ ،والتي تـ التطرؽ إليو كمدخؿ عبلجي
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لعدد مف االضطرابات النفسية ،كذلؾ ضحايا التنمر اإللكتروني واضطرابات ما بعد الصدمة
التي تعرضوا ليا نتيجة التنمر عمييـ ،حيث لـ يتسنى لمباحث الحصوؿ عمى دراسة في
حدود عمـ الباحث تناولت خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني
باستخداـ أي طريقة عبلجية مف طرؽ الموجة الثالثة لمعبلج النفسي.
 .9أىمية مرحمة المراىقة والتي تتصؼ بالتقمبات المزاجية والشخصية لدى الطبلب المراىقيف،
كما يزيد انتشار التنمر اإللكتروني سواء متنمر أو ضحية في ىذه المرحمة العمرية
الخطيرة.

ثاىٔاً  :األٍنٔ٘ التطبٔكٔ٘:
 .6تفردت الدراسة الحالية في المجاؿ النفسي العربي مف خبلؿ سعييا لخفض اضطراب
ما بعد الصدمة وكذلؾ تنمية التعاطؼ مع الذات باستخداـ برنامج إرشادي قائـ عمى
العبلج المرتكز عمى التعاطؼ؛ فبالرغـ مف ثراء البحوث األجنبية التي تدخمت
باستخداـ العبلج المرتكز عمى التعاطؼ مع فئات مختمفة داخؿ المجتمع إال أف ىناؾ
ندرة في استخداميا مع ضحايا التنمر اإللكتروني عمى الصعيديف العربي واألجنبي.
 .2في حالة التحقؽ مف فعالية البرنامج المقدـ في الدراسة فإف ذلؾ سيؤدي إلى زيادة
التوافؽ النفسي لدى ضحايا التنمر اإللكتروني؛ بما يدفع الباحثيف إلى تطبيؽ
البرنامج عمى فئات أخرى مف المجتمع.
خصيصا لمطبلب ،والتي تـ التحقؽ
 .4تزويد المكتبة العربية بعدد مف المقاييس المعدة
ً
مف خصائصيا السيكومترية بما يتفؽ وثقافتنا العربية والمتمثمة في مقياس ضحايا
التنمر اإللكتروني (إعداد الباحث) ،مقياس التعاطؼ مع الذات (تعريب الباحث)،
قائمة اضطراب ما بعد الصدمة (تعريب الباحث) ،المقابمة اإلكمينيكية الضطراب ما
بعد الصدمة (تعريب الباحث)؛ وكذلؾ البرنامج اإلرشادي القائـ عمى العبلج المرتكز
عمى التعاطؼ (إعداد الباحث)؛ األمر الذي يسمح لمباحثيف بتطبيؽ ىذه األدوات عمى
عينات أخرى.
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مصطلشات الدزاض٘
ائيا بأنيـ الطبلب المعرضوف لبلستيداؼ مف قبؿ
ضشآا التينس اإللهرتّىٕ :يعرفيـ الباحث إجر ً
المتنمريف بصور مختمفة بيدؼ إحداث االساءة والضرر بشكؿ مقصود ومتكرر عبر الوسائؿ
اإللكترونية المختمفة بشكؿ يصعب معو الدفاع عف انفسيـ نتيجة عدـ قدرتيـ لموصوؿ إلى
المتنمر  ،وىـ الذيف حصموا عمى درجة القطع أو أعمى وذلؾ عمى مقياس ضحايا التنمر
المستخدـ في الدراسة الحالية.
اضطساب ما بعد الصدم٘ :عرؼ الباحث االضطراب في ضوء المعايير التشخيصية الواردة في
الدليؿ التشخيصي االحصائي الخامس لبلضطرابات النفسية والعقمية ()DSM-5- 2013
وقد عرفو بأنو "اضطراب نفسي يحدث نتيجة التعرض لحدث صادـ ،حيث يعاني األشخاص
مف مجموعة مف األفكار والمشاعر المرتبطة بالخبرة الصادمة ،ويشترؾ األفراد الذيف يعانوف
مف ىذا االضطراب في عدة أعراض تتمثؿ في ظيور مستويات مرتفعة مف الضغوط النفسية
مع إعادة المعايشة لمحدث الصادـ واالستغراؽ فيو حتى يصؿ إلى االنعزاؿ الكامؿ عف
المجتمع ،بجانب الكوابيس ونوبات الرعب واعادة تذكر تفاصيؿ الحدث الصادـ ،بجانب التجنب
لكؿ المثيرات المتعمقة بالخبرة الصادمة مع ارتفاع االستثارة االنفعالية بشكؿ سريع ومستمر،
كذلؾ قد يتعرضوف لردود فعؿ فسيولوجية عقب التعرض لمنبيات مرتبطة بالصدمة؛ كما
يعانوف مف تغيرات سمبية في اإلدراؾ والحالة المزاجية ،وتغيرات في مستوى االنتباه والفعالية؛
ائيا بأنيـ أولئؾ األفراد
ويجب أف تستمر ىذه األعراض ألكثر مف شير؛ ويعرفيـ الباحث إجر ً
الحاصموف عمى درجات القطع عمى كؿ مف قائمة اضطراب ما بعد الصدمة والمقابمة
اإلكمينيكية لتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة المستخدميف في الدراسة الحالية".
التعاطف مع الرات :Self -Compassionتبنى الباحث تعريؼ ) Neff (2003aوالتي ترى
أف التعاطؼ مع الذات ىو التصرؼ بإيجابية عند مواجية المواقؼ العصيبة أو الفشؿ أو عند
مبلحظة شيء ال يحبو الفرد في نفسو ،بدالً مف تجاىؿ األلـ الناتج عف ىذه المواقؼ؛ أو

الحكـ ببل رحمة عمى الذات أو انتقاد الشخص لذاتو بسبب ىذا القصور؛ كما ترى أف التعاطؼ
مع الذات يعني أف يحترـ الفرد ذاتو ويتقبؿ انسانيتو.
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العالز املستهص عل ٙالتعاطف ) :Compassion focused therapy (CFTىو نظاـ لمعبلج
النفسي تـ تطويره بواسطة  Paul Gilbertويجمع بيف تقنيات العبلج المعرفي السموكي،
ومفاىيـ مف عمـ النفس التطوري ،وعمـ النفس االجتماعي ،وعمـ النفس البوذي ،وعمـ
األعصاب ،ويتمثؿ اىتمامو األساسي في استخداـ تدريب العقؿ الوجداني في مساعدة الناس
عمى التطور والعمؿ مع تجارب الدؼء الداخمي والشعور باألماف والتيدئة ،وذلؾ مف خبلؿ
تدريبات التعاطؼ (.)Gilbert, 2009

ذلددات الدزاض٘:
تحددت الدراسة الحالية بموضوعيا الذي يتمثؿ في "فعالية برنامج إرشادي قائـ عمى
العبلج المرتكز عمى التعاطؼ في خفض حدة اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر
اإللكتروني مف طبلب المرحمة المتوسطة" ،وبمكانيا في مدارس المرحمة المتوسطة في مدينة
أبيا بالمممكة العربية السعودية ،وبزمانيا خبلؿ الفترة الزمنية مف (شير أكتوبر  2166إلى
شير ديسمبر  ،)2164وبأدواتيا المتمثمة في مقياس ضحايا التنمر اإللكتروني (إعداد
الباحث) ،مقياس التعاطؼ مع الذات (تعريب الباحث) ،قائمة اضطراب ما بعد الصدمة (تعريب
الباحث) ،مقابمة إكمينيكية لتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة (تعريب الباحث) ،البرنامج
اإلرشادي (إعداد الباحث) ،وبمنيجييا الوصفي ،وشبو التجريبي.

اإلطاز اليظسٖ ّالدزاضات الطابك٘:
لمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة الحالية قاـ الباحث باستقراء التراث السيكولوجي المتصؿ
بموضوع الدراسة الحالية والذي تمثؿ في التنمر اإللكتروني ،اضطراب ما بعد الصدمة ،العبلج
المرتكز عمى التعاطؼ؛ وفيما يمي عرض ليذه المتغيرات بشيء مف التفصيؿ.

أّالً :التينس اإللهرتّىٕ :Cyberbullying
تباينت وجيات النظر حوؿ تعريؼ التنمر اإللكتروني حيث يرى )Olweus (2012
أف التنمر اإللكتروني ىو شكؿ مف أشكاؿ التنمر ،وال يستدعي النظر إليو كمشكمة حقيقية،
ويفضؿ النظر إليو كونو امتداد لمتنمر التقميدي ،وبرر ذلؾ بمعدالت االنتشار المنخفضة
لمتنمر اإللكتروني مقارنة بالتنمر التقميدي ،وعرفو بأنو سموؾ تكراري ينطوي عمى اختبلؿ
توازف القوة بيف الجاني والضحية وييدؼ في النياية إلى إلحاؽ األذى بالضحية.
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وعمى النقيض يرى فريؽ آخر أف ىناؾ اختبلفًا بيف التنمر التقميدي والتنمر

اإللكتروني ،وذلؾ ألف التنمر اإللكتروني يغزو جميع الجوانب الشخصية والنفسية لمضحية
بغض النظر عف الزماف والمكاف ،كما يتمكف المتنمروف اإللكترونيوف مف التخفي بسيولة عف
أنظار ضحاياىـ ،مما ُيزيد مف حالة التوتر والضغط النفسي لدى الضحية كونو يجيؿ
شخصية المتنمر ( .)Larrañaga, Yubero, Navarro& Ovejero, 2018
وعرفو ) Ioannou, et al. (2018بأنو فعؿ عدواني متعمد يقوـ بو فرد أو
مجموعة باستخداـ أشكاؿ التواصؿ اإللكتروني المختمفة بشكؿ مستمر ضد أحد الضحايا الذي
ال يمكف أف يدافع عف نفسو بسيولة وتحدث عبر أربعة سموكيات رئيسة وىي :السموؾ
الكتابي ويشمؿ (الرسائؿ النصية -رسائؿ البريد اإللكتروني – الرسائؿ الفورية – مواقع
الدردشة – شبكات التواصؿ االجتماعي) ،السموؾ المرئي ويتضمف ( نشر الصور الشخصية –
إرساؿ مقاطع الفيديو ومشاركتيا عبر االنترنت) ،سموؾ االستبعاد ويتضمف (استبعاد أحد
األشخاص بشكؿ مقصود مف مجموعات التواصؿ عبر االنترنت مثؿ جروبات الواتس اب
 ،)whats appسموؾ انتحاؿ اليوية ويتضمف (سرقة وكشؼ المعمومات الشخصية
باستخداـ اسـ شخص آخر أو حسابو).
وعرفو )Moreno–Ruiz, Martínez–Ferrer& García–Bacete (2019
بأنو سموؾ عدواني متعمد ومتكرر خبلؿ فترة زمنية غير محددة ،وذلؾ عف طريؽ االجيزة
اإللكترونية ،وذلؾ نحو ضحية ال تستطيع الدفاع عف نفسيا بسيولة.
وبالنظر إلى التعريفات المختمفة نجد أنيا تركز عمى التعمد في إحداث الضرر
اإللكتروني دوف إذف الضحية مما ُيسبب ليا العذاب النفسي ليا ؛ ويأخذ التنمر اإللكتروني
أشكاالً عدة تتمثؿ في إرساؿ رسائؿ تيديد أو مضايقة ،تحميؿ صور ميينة دوف إذف
الضحية.

أما عف ضحايا التنمر اإللكتروني ،فبل يوجد تعريؼ قانوني ليـ ،إال أف Brown,
) Demaray& Secord, (2014عرفيـ بأنيـ األفراد المذيف يقع عمييـ الضرر بشكؿ
متعمد وبصورة متكررة عبر وسيط الكتروني ،ويعرفيـ حسيف ( )2168بأنيـ األفراد الذيف
يتعرضوف ليجمات عبر حساباتيـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي؛ وىذا ما يتفؽ مع
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) Massing-Schaffer& Nesi (2019الذي ُيعرفيـ بأنيـ األشخاص الذيف تعرضوا
إليذاء مقصود باستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي.

ويتميز التنمر اإللكتروني بعدة خصائص تتمثؿ في عدـ توازف القوى بيف المتنمر
والضحية مع تكرار السموؾ العنيؼ (  ، (Waasdorp & Bradshaw, 2015ويرجع ذلؾ
إلى الكفاءة التكنولوجية التي يتمتع بيا المتنمر اإللكتروني والتي تُتيح لو الوصوؿ إلى
الضحايا دوف الكشؼ عف ىويتو.
ماليا
وكذلؾ إمكانية سيطرة المتنمر عمى الضحية داخؿ أي دولة والقياـ بابتزازه ً

وجسميا ،مما يضح الضحية دائماً تحت ضغط نفسي وخوؼ مستمر مف الجاني
ونفسيا
ً
ً
المجيوؿ ).)Byrne, Vessey & Pfeifer, 2018
ويختمؼ التنمر اإللكتروني عف التقميدي في عدد مف الخصائص؛ فيرى Keith
) (2018أف الفروؽ تتمثؿ في إمكانية ابتعاد الضحية عف المتنمر ،ففي التنمر التقميدي
يمكف لمطال ب التغيب مف المدرسة أو إببلغ المسؤوليف عف المتنمر وبالتالي يمكف إيقافو ،أما
فغالبا ما يكوف المتنمر مجيوالً بالنسبة لو ويمكف أف يصؿ لمضحية
ضحية التنمر اإللكتروني
ً
ويضيؼ Selkie,
في أي وقت وأي مكاف بسيولو طالما ُوجدت وسيمة لمتواصؿ بينيماُ ،

) Fales, & Moreno (2016أف استمرارية عممية التنمر اإللكتروني باستمرارية المحتوى

عبر االنترنت ،كما أنو يتكرر بشكؿ مستمر إذا شاىد أكثر مف شخص ،وبالتالي يؤثر عمى
الضحية بشكؿ أكبر مف التنمر التقميدي ،وقد أدى ذلؾ إلى انتشار التنمر اإللكتروني بشكؿ
أكثر مف التنمر التقميدي بسبب عدـ الكشؼ عف ىوية المتنمر إلكترونيا وبالتالي ال يمكف
السيطرة عميو بسيولة ).)Przybylski, McIntyre& Corcoran,2019
ومف أبرز الفروؽ أيضاً بيف كبل النوعيف مف أنواع التنمر (التقميدي /اإللكتروني )

ىو اآلثار الفورية والمستمرة لمتنمر عمى مدار اليوـ ،وكذلؾ انتشار التنمر اإللكتروني بشكؿ

أكبر لدى المراىقيف الستخداميـ المفرط لئلنترنت مع عدـ الوعي باآلثار السمبية الناتجة عنو،
جميور أوسع مف الضحايا والمتفرجيف؛ مما قد يؤدي إلى سرعة
ًا
كما يشمؿ التنمر اإللكتروني
انتشاره نتيجة المشاركات العشوائية مف قبؿ المتفرجيف عمى عكس التنمر التقميدي الذي قد
يقتصر فقد عمى المتنمر والضحية ( ;Law et al, 2012; Stanbrook, 2014
.)Przybylski & Bowes, 2017
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لذلؾ فإف التنمر اإللكتروني لو التأثير األ كبر عمى الضحايا مف التنمر التقميدي،
ويرجع ذلؾ لصعوبة السيطرة عميو ،وكذلؾ صعوبة ىروب الضحية مف المتنمر اإللكتروني،
كما قد يتطور التنمر اإللكتروني ويتجاوز حدود االنترنت ،ويتحوؿ إلى جرائـ جنائية خاصة
في حاالت االبتزاز.
وتتمثؿ خطورة التنمر اإللكتروني عمى ضحاياه في انخفاض احتراـ الذات ،واإلحباط،
والقمؽ ،واالكتئاب ) ،(Schrock & Boyd,2011وعندما تفشؿ الضحية في التغمب عمى
ىذه االعراض وخاصة مع عدـ قدرتيا عمى مواجية المتنمر فإف عواقب التنمر اإللكتروني
تُصبح أكثر خطورة ،مما قد يؤدي إلى االنتحار نتيجة الصدمات النفسية ( Foody,
.)Samara & Carlbring, 2015
ثاىًٔا :اضطساب ما بعد الصدم٘ ):Posttraumatic stress disorder (PTSD

تُعد الصدمة النفسية موقفًا غير عادي يمر بو الفردف ولـ يعتد بو اإل نساف ،ويتسـ
بالشدة وامكانية تيديد حياة االنساف ،ويقصد بالصدمة  Traumaأي ضرر يمحؽ باإلنساف
وينتج عنو حالة مف عدـ االتزاف النفسي وتؤدي إلى حالة مف التوتر واالضطراب؛ وتكمف
خطورة الصدمة في كيفية مواجية الحدث الصادـ؛ مما قد يؤدي إلى استمرارىا لفترات طويمة
(مييوب ،)2114 ،كما أف اضطراب ما بعد الصدمة يعد أحد أىـ اآلثار النفسية التي تمي
تيديدا خطي ارً لئلنساف (محمد.)2111 ،
الحوادث الصادمة والتي تمثؿ
ً
ويعرفو عزب ،محمد ،جماؿ الديف ( )2166بأنو استجابة مرجاة لحدث صادـ
ومفاجئ ،تعرض لو الفرد ويمثؿ لو تيديداً أو أذى بالغ ال يستطيع مقاومتو ،ويتمثؿ في أربعة

أبعاد ىي :بعد الصدمة والخدر العاطفي ،بعد التكرار واعادة الخبرة الصادمة ،بعد التجنب ،بعد
االستثارة.
وقد وضعت منظمة الصحة العالمية  World Health Organizationاضطراب ما
بعد الصدمة كأحد أنواع اإلضرابات المرتبطة باإلجياد وعرفو التصنيؼ الدولي الحادي عشر
لؤلمراض بأنو ( )ICD-11بأنو "اضطراب قد يتطور بعد التعرض لحدث أو سمسمة مف
األحداث شديدة الخطورة وتتميز بعدة خصائص وىي (إعادة تجربة الحدث أو األحداث
الصادمة في الوقت الحالي في شكؿ ذكريات حية ،اجترار ذكريات الماضي ،أو التعرض
لكوابيس ،تجنب األفكار والذكريات الخاصة بالحدث أو تجنب األنشطة أو المواقؼ أو
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األشخاص الذيف ُيذكروف بالحدث الصادـ؛ التصورات المستمرة لتيديد الحالي المتزايد مثؿ فرط

اليقظة) ،وتستمر األعراض لعدة أسابيع عمى األقؿ وتتسبب في إعاقة الفرد في المجاالت
المختمفة الشخصية ،األسرية ،التعميمية المينية.
وبالنظر إلى التعريفات السابقة يتضح أف الضط ارب ما بعد الصدمة عدة أعراض
منيا :إعادة معايشة الحدث الصادـ؛ وقد ذكر Durosaro et al (2012) Durosaro,
) Ajiboye, Olawuyi & Adebanke (2012أف ىذا العرض يمثؿ المظير األساسي
لبلضطراب ،ويتمثؿ العرض الثاني في الخدر االنفعالي والذي يبدأ بعد وقوع الحدث الصادـ
بوقت قريب ،وكذلؾ زيادة االستثارة والتي تتمثؿ في اضطرابات النوـ ونوبات الغضب وتشتت
االنتباه؛ واتفقت محمد ( )2167مع ذلؾ وأضافت عمييا فقداف الشعور واإلحساس بالشمؿ في
التعبير حيث يجد الفرد صعوبة في التعبير عف انفعاالتو وكذلؾ صعوبة تكويف مشاعر إيجابية
تجاه اآلخريف ،مع استمرار األعراض مدة ال تقؿ عف شير منذ بدء الصدمة لمحكـ عمى ىذا
االضطراب.
ويمر اضطراب ما بعد الصدمة في عدة مراحؿ تتمثؿ في مرحمة االنفعاؿ الشديد ثـ
النكراف والتجنب؛ والتأرجح بيف النكراف والتبمد واألفكار الدخيمة ،وخاصة عند الوصوؿ إلى
حالة اليأس مف ا لوصوؿ إلى حموؿ لمصدمة؛ ثـ التعامؿ مع الصدمة ومحاولة التوافؽ معيا،
أخير
ولكف تنبرز خبلؿ ىذه المرحمة حاالت االكتئاب والقمؽ واالضطرابات الفسيولوجية؛ و ًا
التحسف النسبي في االستجابة لممواقؼ المختمفة ولكف ىذا التحسف مؤقت وليس نيائي مالـ
ويبلحظ أف فيـ ىذه المراحؿ يسيـ في عمميتي التشخيص والتدخؿ
يتـ إجراء التدخؿ العبلجي؛ ُ
العبلجي (بشارة ،خميفة.)2166 ،
وتعددت التفسيرات النظرية الضطراب ما بعد الصدمة؛ حيث ترى نظرية التحميؿ
غالبا ما عانى صاحبيا مف
النفسي أف االنساف الذي يعاني مف اضطراب ما بعد الصدمة
ً
خبرات طفولة مؤلمة تـ تخزينيا في البلشعور لديو وعند مرور الفرد بمواقؼ مشابية لممواقؼ
المخزنة لديو فإنو يسترجعيا إلى عممية الوعي (أبو عيشة ،عبد اهلل ،)2162 ،ويعيب ىذه
النظرية تركيزىا عمى الشخص بغض النظر عف الصدمة التي قد يمر بيا باعتبارىا ىي العامؿ
األساسي لظيور االضطراب وكذلؾ تـ إغفاؿ البيئة الخارجية وما قد تمعبو في مواجية
الصدمة.
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ويرى أصحاب التوجو المعرفي فيرى أف ىناؾ مخططات معرفية لمخوؼ داخؿ البناء
المعرفي لؤلفراد المذيف يعانوف مف اضطراب ما بعد الصدمة ،وتقوـ ىذه المخططات بزيادة
مستوى الخوؼ لدى المريض وتُفقده القدرة عمى التوقع والتحكـ في أمور حياتو ،كما أف
األفراد المصابيف باضطراب ما بعد الصدمة يعانوف مف خمؿ في العممية اإلدراكية لمصدمة ،مما
يؤدي إلى معالجتيـ لمحدث بطريقة خاطئة؛ مما يؤدي إلى حالة مف عدـ التوازف في العممية
اإلدراكية فيؤدي إلى حالة مف الضغط والتوتر الشديديف (عويضة2166 ،؛ عبد التواب،
2162؛ عبد اهلل.)2161 ،
وفسرت نظرية معالجة المعمومات ىذا االضطراب عمى أساس المثيرات التي يتمقاىا
اإل نساف وكيفية معالجة المخ ليذه المثيرات ،حيث تتـ معالجة جزء منيا ،بينما ال تتـ معالجة
الجزء اآلخر مف الصدمة بشكؿ صحيح؛ فيؤدي ىذا إلى حالة مف عدـ التوافؽ بيف المثيرات
الخارجية وخبرات الشخص المعرفية فيؤدي إلى حالة مف التشوىات المعرفية نتيجة ىذا
القصور (عصماف ،بص.)2167 ،
ويعتمد التوجو البيولوجي عمى الربط بيف اضطراب ما بعد الصدمة وعمؿ المخ،
فتتغير التركيبة الكيميائية لممخ نتيجة التعرض لمصدمات المختمفة ،حيث تؤدي عمى تغييرات
في نشاط النواقؿ العصبية مما يؤدي إلى مجموعة مف النتائج المتمثمة في االستجابات
االنفعالية الشديدة ونوبات الغضب ،كما ترتبط بتغيرات ىرمونية داخؿ الجسـ فيحدث نشاط زائد
ليرموف اإلدريناليف الذي يؤدي إلى الشعور الدائـ بالخوؼ وكذلؾ تنخفض نسب السيروتونيف
سمبيا عمى الحالة الجسمية والنفسية لئلنساف ،كوف ىذه
والدوباميف داخؿ المخ مما يؤثر
ً
اإلف ارزات تُسيـ في تحقيؽ السعادة لدى األفراد (غانـ2118 ،؛ اليمص.(2114 ،
ويرى بالعيد ( (2166أف التعرض لمصدمات يسبب تمفًا في المسارات العصبية نتيجة

الضغط المستمر عمى الجياز العصبي المركزي ،كما يؤدي إلى تغيير كيمياء المخ ،كما
يفترض االتجاه البيولوجي وجود عوامؿ وراثية تسيـ في حدوث اضطراب ما بعد الصدمة ،وقد
تـ التحقؽ مف ذلؾ بإجراء العديد مف الدراسات عمى التوائـ وأثبتت نتائجيا التوجو البيولوجي.
وبعد استقراء التوجيات النظرية المختمفة حوؿ اضطراب ما بعد الصدمة يتضح عدـ
تفسير متكامبلً ليذا االضطراب؛ حيث ركزت نظرية التحميؿ النفسي
ًا
وجود نظرية واحدة أعطت
عمى الجوانب الداخمية لمفرد وأرجعت الحدث الصادـ إلى ذكريات مؤلمة مختزنة داخؿ الفرد،
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وعمى النقيض ركزت النظرية المعرفية عمى الحدث الصادـ وما يفعمو في المخططات المعرفية
لئلنساف وكيفية حدوث التشوه المعرفي ،بينما ركزت النظرية البيولوجية عمى الجوانب
اليرمونية وما تفعمو في جسـ اإلنساف ،وأرجعت الضغط الحادث نتيجة الصدمة إلى خمؿ في
االف ارزات اليرمونية ،لذلؾ يجب عدـ تبني توجو نظري معيف في تفسير االضطراب ،وانما يجب
إيجاد حالة مف التكامؿ بيف ىذه التوجيات.

ثالجاً :العالز املستهص عل ٙالتعاطف ).compassion focused therapy (CFT
تـ التركيز عمى التعاطؼ كأحد المداخؿ الميمة لمشفاء مف األمراض منذ قروف؛ حيث
شدد ) Dalai Lama(2001عمى أىمية التعاطؼ لتحقيؽ السعادة سواء لمشخص نفسو او
لآلخريف ،وبالرغـ مف أف جميع األطباء يركزوف عمى التعاطؼ كعنصر أساسي في العبلقة
بيف الطبيب والمريض ،إال أنو لـ يتـ النظر إليو كمدخؿ عبلجي مستقؿ إال في بدايات القرف
اعتمادا عمى عدد مف النظريات النفسية
الحادي والعشروف ،عمى يد  Paul Gilbertوذلؾ
ً
المختمفة المتمثمة في العبلج المعرفي السموكي ،عمـ نفس النمو ،عمـ النفس االجتماعي
وكذلؾ عمـ األعصاب المرتبط بالتنظيـ االنفعالي ،كما أضاؼ تعاليـ الفمسفة البوذية في
طريقتو العبلجية (.)Gilbert , 2010
وييدؼ ىذا النوع مف العبلج إلى المساعدة في تعزيز الشفاء العقمي والنفسي عف
طريؽ تشجيع ُمتمقي العبلج عمى التعاطؼ مع أنفسيـ ومع األخريف؛ حيث ُيعد التعاطؼ مع
أعد ىذا
الذات ومع اآلخريف استجابة انفعالية تُمثؿ جزًءا
اساسيا مف الرفاىية النفسية ،وقد ُ
ً
العبلج خصيصاً لؤلشخاص الذيف يعانوف مف مشاعر الخزي والعار والنقد الذاتي ،والذيف

يفتقروف إلى تجربة وجدانية لقيمة العبلج النفسي والذي ُيعرؼ باسـ عدـ التطابؽ الوجداني
المعرؼ ).(Gilbert,2012
ويرى) Depue& Morrone‐ Strupinsky (2005أف جوىر العبلج القائـ عمى
التعاطؼ ىو شعور الفرد باالطمئناف عمى أفكاره وسموكياتو عف طريؽ الوصوؿ إلى نظاـ
عاطفي معيف.
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ويتميز العبلج القائـ عمى التعاطؼ عف باقي العبلجات النفسية األخرى بدمج
الفمسفات الشرقية والغربية ،بجانب االىتماـ بالنواحي الوجدانية والروحية ،كما يتميز باعتماده
عمى عدد مف التخصصات المختمفة عمى عكس باقي العبلجات النفسية التي تستند بقوة عمى
تخصص واحد او فكرة واحدة (.)Gilbert, 2010
وأظيرت نتائج الدراسات أف التعاطؼ الذاتي يسيـ في خفض الضغوط النفسية وكذلؾ
وجدت عبلقة عكسية بيف مشكبلت الصحة النفسية مثؿ القمؽ واالكتئاب والضغوط ،األمر
الذي أ دى إلى توظيؼ التعاطؼ الذاتي في البرامج العبلجية لبلضطرابات النفسية المختمفة
(.)Frostadottir & Dorjee , 2019
كذلؾ يرى ) Chou, et al. (2019أف التدخؿ العبلجي القائـ عمى التعاطؼ ُيسيـ

بشكؿ فعاؿ في اضطرابات اإلجياد واضطرابات ما بعد الصدمات ،عبلوة عمى ذلؾ فقد أدى
التدخؿ العبلجي إلى تحسيف صورة الذات.
وأشارت نتائج دراسات ) (Longe, et al., 2010) ،(Begley, 2007إلى أف
العبلج القائـ عمى التعاطؼ أدى إلى تغيرات بيولوجية في المناطؽ المسؤولة عف العاطفة
داخؿ المخ وكذلؾ تحسيف ضربات القمب ومستويات ىرموف الكورتيزوؿ داخؿ الجسـ.
وقد اعتمد العبلج القائـ عمى التعاطؼ عمى نموذجيف لمتنظيـ االنفعالي؛ أحدىما
تطوري واآلخر عصبي ،إذ يشير إلى أف دوافعنا االجتماعية تطورت عبر مبلييف السنيف ،ويتـ
تنظيميا عبر ثبلثة أنظمة محددة أوليا ىو اكتشاؼ التيديدات واالستجابة ليا "مثؿ مشاعر
ثانيا :االكتشاؼ واالستجابة لممكافآت ،ثالثًا :اكتشاؼ
القمؽ والغضب والتجنب والخضوع"ً ،
األماف ومشاعر الرضا واليدوء واالنتماء؛ ويفترض العبلج القائـ عمى التعاطؼ أف األمراض
واالضطرابات النفسية تنشأ نتيجة التنظيـ السيئ لبلنفعاالت الناتج عف بيئات التربية الصعبة،
الذكريات الصادمة التي تتـ معالجتيا بشكؿ سيئ ،العيش في بيئات معادية ،األمر الذي يؤثر
سمبيا عمى التوازف النفسي لدى الفرد (.)Gross & Allan, 2014
ً
ويستند العبلج القائـ عمى التعاطؼ عمى عدد مف المبادئ األساسية ،وىي :االعتقاد
بأف جميع العبلجات النفسية يجب أف تُجرى بطريقة حنونة تحترـ الشخص وتدعـ لدييـ
المطؼ ،كذلؾ يتشكؿ الدماغ البشري ويتطور مف اجؿ المعالجة االجتماعية ،ويتـ تطوره مف
خبلؿ العبلقات التي تحكـ كؿ مف السياقات االجتماعية المبكرة والسياقات الحالية وذلؾ لفيـ
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مشكبلت الصحة النفسية والعقمية ،حيث تُظير العبلقات القائمة عمى التعاطؼ العديد مف
اآلثار الفسيولوجية الجيدة عمى الدماغ وكذلؾ عمى المستوى النفسي ،كذلؾ يرى العبلج القائـ
عمى التعاطؼ اف العبلقات الذاتية – بيف الفرد ونفسو خاصة عند شعوره بالخزي والنقد
الذاتي ،تعد ىي األساس في تحفيز المشكبلت النفسية والعقمية؛ وبالرغـ مف تطور الكفاءات
المعرفية والتي يمكنيا أف تؤثر عمى الصحة النفسية والعقمية سواء بالسمب أو اإليجاب ،إال
أف ىناؾ تساؤؿ حوؿ كيفية تأثير ىذه الكفاءات عمى الدوافع واالنفعاالت التي تطورت لدى
الفرد؛ وأخي ارً فإف تدريب األشخاص عمى التعاطؼ لو العديد مف الفوائد الفسيولوجية ( عمى
مستوى الدماغ) ،والنفسية (مواجية االمراض النفسية) ،و العبلجية ؛ حتى مع األفراد المذيف

يعانوف مف صعوبات شديدة في الصحة العقمية (.)Gilbert, 2014
ويقوـ العبلج القائـ عمى التعاطؼ عمى افتراضيف أساسييف ىما:
االفتراض األوؿ " :امتبلؾ البشر أدمغة صعبة :حيث يستند العبلج إلى عمـ النفس التطوري
والذي يشدد عمى أىمية فيـ ادمغتنا وعمى كيفية تشكيميا خبلؿ العمميات التطورية عبر
مبلييف السنيف؛ حيث تطورت مف الدوافع األساسية المتمثمة في تحقيؽ الحاجات األساسية
مثؿ الغذاء والتناسؿ والعناية باألبناء إلى أف وصمت ومع التطور المعرفي اليائؿ إلى القدرة
عمى التخطيط والتخيؿ والمراقبة الذاتية ،األمر الذي يسمح لنا بمعالجة المشكبلت المعقدة
وتشكيؿ مجموعات اجتماعية كبيرة ).)Gilbert, 2014
ويرى ) Irons& Lad (2017أنو مف الرغـ مف ىذا التطور إال أنو تسبب في خمؽ
مشاكؿ لؤلفراد ،حيث تؤدي االنفعاالت الشديدة الناتجة عف التيديد إلى إرساؿ إشارات إلى
المخ مما يؤدي إلى وقوع الفرد في حمقة مفرغة مف الشعور بالتيديد ،فيؤدي إلى لوـ الفرد
لذاتو بشكؿ مستمر وتقديـ استنتاجات حوؿ االحداث الصادمة التي أدت إلى مواصمة التيديد.
االفتراض الثاني" :يقوـ عمى أساس أف لدى كؿ فرد ثبلثة أنظمة أساسية لتنظيـ االنفعاالت
وغالبا ما تكوف ىذه األنظمة مسيطرة
والذي يساعد الفرد في كيفية االستجابة لمتيديدات
ً
وتوجو االنتباه إلى طبيعة التيديد الواقع عمى الفرد؛ مما يخمؽ أساليب تفكير تساعد عمى
مواجية التيديدات المختمفة ).)Gilbert, 2014
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ويؤكد Johnstone & Davidson Lutz

, Brefczynski-Lewis,

) (2008عمى أف التدريب عمى التعاطؼ يؤثر بشكؿ فعاؿ عمى الجياز الفسيولوجي والجياز
المناعي لمفرد؛ حيث توجد ثبلثة أنظمة تُسيـ في شعور الفرد بالتعاطؼ واألماف وىي أنظمة
التيديد والحماية ،أنظمة القيادة والبحث عف اإلثارة ،أنظمة الرضا ( & K(Depue
 Morrone-Strupinsky 2005ويوضح شكؿ ( )6كيفية حدوث التفاعؿ بيف ىذه
األنظمة.
األمان  /الرضا

القٍادج  /الحٍىٌح /إثارج

ٌؤدي إلى إفرز المىاد المهدئح
داخل المخ والتً تقىم تعمل
المىاد األفٍىوٍح

ٌؤدي إلى زٌادج وشاط الدوتامٍه داخل
المخ

القلق  /الغضة /اضطراب ما
تعد الصدمح
ٌؤدي التهدٌد إلى تثثٍظ إفراز
هرمىن السٍروتىوٍه المسؤول عه
السعادج

شىً(ّٛٔ :)1رط اٌحٍمبد اٌضالس ٌٍزؼبؽف ِغ اٌزاد

يتضح مف شكؿ ( ) 6أف جميع الكائنات الحية طورت انظمة لمكشؼ عف التيديدات
تتطمب منيا مجموعة مف الدفاعات النفسية مثؿ الغضب والقمؽ واالكتئاب وغيرىا مف
االضطرابات بما يؤدي إلى تثبيط إفراز ىرموف السروتونيف المسؤوؿ عف السعادة لدى الفرد،
كما تطورت أنظمة الحماية مف التيديدات لتتماشى مع أنواع معينة منيا وتعمؿ بطريقة آمنة
مما يؤدي إلى الشعور بالسعادة نتيجة إفراز ىرموف الدوباميف داخؿ المخ.
ويرى ) Gilbert (2009أف الحساسية واالستجابة لمتيديدات المحتممة ىي نتيجة
لمتفاعؿ بيف الجينات وعممية التعمـ ،ويمكف أف تتعارض داخؿ نظاـ الحماية مف التيديد؛ مما
يؤدي إلى حدوث حالة مف االرتباؾ بيف أنظمة الحماية مف التيديد داخؿ المخ ،األمر الذي
مف شأنو أف يؤدي إلى نشوء العديد مف األمراض النفسية؛ كما أف صعوبة التشغيؿ السمس
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والتمقائي لنظاـ الحماية مف التيديدات وذلؾ لتداخؿ العديد مف خيارات االستجابة لمتيديد مما
يؤدي إلى استمرارية السموؾ الخاضع لمتيديد؛ ويمعب العبلج القائـ عمى التعاطؼ دو ارً بارزاً
في تطوير استراتيجيات أماف تعمؿ بشكؿ تمقائي عند مواجية أي تيديد ،وذلؾ عف طريؽ

مساعدة المرضى عمى إدراؾ أف امراضيـ واضطراباتيـ النفسية ليست خطأىـ وانما ىي ناتجة
عف مشكبلت في توظيؼ استراتيجيات األماف عند مواجية تيديدات.

حبْخ ّدزاضات ضابك٘ :مت عسض الدزاضات الطابك٘ يف احملاّز التالٔ٘:
احملْز األّل :دزاضات تياّلت اضطساب ما بعد الصدم٘ لد ٚضشآا التينس اإللهرتّىٕ.
ىدفت دراسة ) Ranney et al (2016إلى التعرؼ عمى انتشار اضطراب ما بعد
الصدمة لدى كؿ مف المراىقيف ضحايا التنمر اإللكتروني وضحايا العنؼ الجسدي ،وتكونت
عاما مف المتردديف عمى
عينة الدراسة مف ( )414مراىؽ تراوحت أعمارىـ بيف (ً )67 – 64
العيادة النفسية ،تـ تطبيؽ مقاييس التقرير الذاتي عمييـ لمتعرؼ عمى أشكاؿ العنؼ التي
تعرضوا إلييا وكذلؾ التعرؼ عمى اآلثار الناتجة عف ىذا التعرض وأسفرت أىـ النتائج عف
تعرض ( )%98,1مف الطبلب لعنؼ جسدي ،بينما تعرض (  ) %98,7مف الطبلب لمتنمر
اإللكتروني ،كما أظيرت النتائج عف معاناة ( )% 24,2مف المراىقيف ألعراض اضطراب ما
بعد الصدمة )%64,4( ،مف الطبلب عانى مف أعراض اكتئابيو بينما عاني حوالي (
 ) %66,4مف أفكار انتحارية.
وىدفت دراسة ) McHugh, et al (2018إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف المخاطر
المختمفة عمى االنترنت واضطراب ما بعد الصدمة لدى الم ارىقيف ،كما ىدفت التعرؼ عمى
األساليب المختمفة التي يتبعيا المراىقوف في مواجية ىذا االضطراب ،وتكونت عينة الدراسة
عاما ،تـ منحيـ صبلحية كتابة المذكرات
مف ( )71مراىؽ تراوحت اعمارىـ بيف(ً )67–64
اليومية التي تحدث ليـ أثناء استخداميـ لؤلنترنت وذلؾ عمى مدار( )6أسابيع وتـ تحميؿ ىذه
المذكرات باستخداـ النمذجة الخطية اليرمية وأسفرت أىـ النتائج عف أف التعرض لمتنمر
اإللكتروني يسبب اضطراب ما بعد الصدمة لدى المراىقيف أكثر مف أي خطر آخر محتمؿ مثؿ
اختراؽ المعمومات ،وأف المراىقيف يحاولوف بشتى الطرؽ مواجية ىذه االضطرابات بشكؿ فعاؿ
خبلؿ أسبوع مف تعرضيـ لصدمة التنمر اإللكتروني.
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وىدفت دراسة ( Baldry, Sorrentino & Farrington )2019إلى التعرؼ عمى
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة مف طبلب المدارس اإليطالية ضحايا التنمر
إيطاليا تراوحت أعمارىـ بيف ()66 -66
طالبا
اإللكتروني ،وتكونت العينة مف ()1116
ً
ً
عاما ،تـ تطبيؽ كؿ مف مقياس التنمر اإللكتروني مف إعداد ( (Willard, 2007وكذلؾ
ً
استبياف كرب ما بعد الصدمة مف إعداد ) ،(Brewin et al,2002وأظيرت النتائج وقوع حوالي

( )%66.8مف الطبلب ضحايا لمتنمر اإللكتروني ،كما أظيرت ارتفاع معدالت اضطراب ما بعد
الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني؛ حيث بمغت نسبتيا ( )%91.21لدى الذكور بينما
بمغت نسبتيا لدى اإلناث حوالي (.)%14.17
وىدفت دراسة ) Zhu, Li, O’Brien & Liu (2019إلى الكشؼ عف العبلقة بيف التنمر
اإللكتروني وعدد مف المشكبلت النفسية لدى طبلب المرحمة الثانوية بالصيف وتكونت العينة
طالبا تراوحت أعمارىـ بيف ( )67 : 61عاماً ،تـ اختيارىـ بصورة عشوائية مف
مف (ً )4242
( )66مدرسة ثانوية ،طُبقت عمييـ األدوات التالية :مقياس ضحايا التنمر اإللكتروني مف
إعداد الباحثيف ،مقياس الصحة العامة والعقمية لممراىقيف مف إعداد & (Ware, Kosinski,

) ،Keller, 1996مقياس بيؾ لبلكتئاب ،معايير اضطراب ما بعد الصدمة الواردة في الدليؿ
التشخيصي االحصائي الرابع لبلضطرابات النفسية والعقمية ،وأسفرت النتائج عف ()%22.2
مف الطبلب لمتنمر اإللكتروني عبر االنترنت ،مما ترتب عميو انتشار عدد مف االضطرابات
النفسية المتمثمة في االكتئاب واضطراب بعد الصدمة وقصور في السموكيات التوافقية.

احملْز الجاىٕ :دزاضات تياّلت التعاطف مع الرات لد ٚضشآا التينس اإللهرتّىٕ.
ىدفت دراسة ) Pott, & Weidler (2015إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التعاطؼ مع
جامعيا يدرسوف في
طالبا
ً
الذات والتنمر اإللكتروني لدى الشباب ،وتكونت العينة مف (ً )242
إحدى الجامعات جنوب غرب الواليات المتحدة األمريكية ،بمتوسط عمري قدره (64.11
سنة) ،طُبؽ عمييـ مقياس التعاطؼ مع الذات مف إعداد ( ،)Neff, 2003bوكذلؾ مقياس

التنمر اإللكتروني مف إعداد ) (Lam and Li , 2013وأسفرت النتائج عف انخفاض مستوى
الميؿ نحو التعاطؼ مع الذات لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.
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وىدفت دراسة ) Chu, et al (2018إلى التعرؼ عمى دور كؿ مف اليأس والتعاطؼ مع
الذات كمتغيرات وسيطة بيف التعرض لمتنمر اإللكتروني وبيف القمؽ واالكتئاب ،وتكونت عينة
عاما ،ممف وقعوا
الدراسة ( )964مف المراىقيف الصينييف تراوحت أعمارىـ بيف( ً )61 -66
ضحايا لمتنمر اإللكتروني ،وتكونت أدوات الدراسة مف مقياس ضحايا التنمر اإللكتروني
النسخة الصينية مف إعداد ) ،(Zhou et al., 2013مقياس اليأس مف إعداد

(Kazdin,

) ،Rodgers, & Colbus, 1986مقياس التعاطؼ مع الذات مف إعداد ( ،)Neff, 2003مقياس
االكتئاب مف إعداد ) ،(Wang, Wang, & Ma, 1999مقياس القمؽ مف إعداد

(Wang et al.,

) 1999وأشارت النتائج إلى توسط اليأس في العبلقة بيف التعرض لتنمر اإللكتروني واالكتئاب
باإلضافة إلى القمؽ ،وظيرت ىذه الوساطة بشكؿ ممحوظ لدى الضحايا منخفضي التعاطؼ مع
الذات حيث ظيرت أعراض االكتئاب والقمؽ لدييـ بشكؿ ممحوظ مقارنة بأقرانيـ مرتفعي
التعاطؼ مع الذات.
وىدفت دراسة ) Zhang, Chi, Long & Ren (2019إلى التعرؼ عمى دور كؿ مف
التعاطؼ مع الذات واألمؿ كعوامؿ وقائية مف االكتئاب لدى األطفاؿ ضحايا التنمر اإللكتروني،
وتكونت عينة الدراسة مف ( )6146طفبلً مف المقيميف في الريؼ الصيني ،وطُبؽ عمييـ عدد

مف األدوات لقياس متغيرات الدراسة ،وأسفرت أىـ النتائج عف وجود عبلقة إرتباطية موجبة

بيف ضحايا التنمر اإللكتروني واالكتئاب مف خبلؿ انخفاض التعاطؼ مع الذات واالمؿ ،ولعب
التعاطؼ مع الذات دو ارً أكثر أىمية مف األمؿ في ىذه العبلقة االرتباطية ،كما أكدت نتائج
الدراسة عمى ضرورة دمج التعاطؼ مع الذات واألمؿ ضمف برامج الوقاية والتدخؿ الخاصة

بالصحة النفسية لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.
وىدفت دراسة ) Zhang & Wang (2019إلى التعرؼ عمى دور كؿ مف االمتناف
والتعاطؼ مع الذات في العبلقة بيف ضحايا التنمر واالكتئاب لدى عينة مف الطبلب ذوي
اإلعاقات الجسدية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )662طالباً جامعياً يعانوف مف إعاقات

جسدية ،وأشارت النتائج إلى ارتباط ضحايا التنمر باالكتئاب بشكؿ ايجابي مف خبلؿ انخفاض

االمت ناف أوال ثـ التعاطؼ مع الذات ،كما تشير النتائج بضرورة تصميـ برامج لموقاية قائمة
عمى االمتناف والتعاطؼ مع الذات لمحد مف اآلثار السمبية لمتنمر وتحسيف الصحة النفسية
لدى ضحاياه.
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احملْز الجالح :دزاضات تياّلت دّز العالز املستهص عل ٙالتعاطف يف خفض اضطساب ما بعد الصدم٘
ّتينٔ٘ التعاطف مع الرات
ىدفت دراسة ( Bowyer, L., Wallis, J., & Lee )2014إلى التحقؽ مف جدوى دمج
العبلج المرتكز عمى التعاطؼ مع العبلج المعرفي السموكي في الحد مف اضطراب ما بعد
الصدمة لدى إحدى المراىقات التي تعرضت لئلساءة الجنسية ،وقد قاـ الباحثوف بتطوير
العقؿ الوجداني لدى ىذه المراىقة بجانب التدخؿ المعرفي السموكي وذلؾ عف طريؽ تقديـ
( )21جمسة عبلجية عمى مدار ثماني أشير ،وتـ التحقؽ مف جدوى العبلج عبر التطبيقيف
القبمي والبعدي ألدوات الدراسة المتمثمة في مقياس اضطراب ما بعد الصدمة(،)Foa,1995
مقياس االكتئاب ) ،(Beck, Steer and Brown, 1996مقياس الشعور بالعار (Goss, Gilbert
) ،and Allan, 1994مقياس النقد الذاتي

(Gilbert, Clark, Hempel, Miles and

) Irons, 2004وأسفرت النتائج عف انخفاض الشعور بالخزي واالكتئاب وكذلؾ النقد الذاتي،
وتحسف لدى الحالة االطمئناف الذاتي ،وخمصت الدراسة إلى أف تطوير العقؿ الوجداني ساىـ
بشكؿ فعاؿ في الحد مف اضطراب ما بعد الصدمة وخاصة لدى المراىقيف.
وىدفت دراسة ( Hoffart, Øktedalen & Langkaas )2015إلى التحقؽ مف فعالية
العبلج المرتكز عمى التعاطؼ في مواجية اعراض اضطراب ما بعد الصدمة ،وتكونت عينة
الدراسة مف ( ) 81حالة ممف تعرضوا لصدمات نفسية ممف تمت إحالتيـ مف إحدى العبادات
عاما ،بمتوسط
الوطنية لعبلج اضطراب ما بعد الصدمة وتراوحت أعمارىـ بيف (ً )87 – 66
عمري ( )81عاماً ،وتـ تطبيؽ عدد مف األدوات عمييـ تمثمت في مقياس اضطراب ما بعد

الصدمة  ،))Foa et al., 1993مقياس التعاطؼ مع الذات ) ،(Neff, 2003جمسات البرنامج
العبلجي المرتكز عمى التعاطؼ؛ وأسفرت النتائج عف زيادة كؿ مف المطؼ بالذات واليقظة
العقمية لدى عينة الدراسة ،كما توصمت إلى تراجع جميع العوامؿ السمبية التي تُعيؽ التعاطؼ
مع الذات والتي تمثمت في "الحكـ الذاتي – اإلفراط في التوحد – العزلة" ،بينما لـ يتغير بعد
االنسانية المشتركة في التطبيقيف القبمي والبعدي ،كما توصمت إلى انخفاض اعراض اضطراب
ما بعد الصدمة وأرجع الباحثيف ذلؾ إلى إزالة العوامؿ المعرقمة لمتعاطؼ مع الذات ،كذلؾ
أشارت النتائج إلى أف الحد مف العناصر السمبية لمتعاطؼ مع الذات كاف ليا األثر األكبر في
عبلج اضطراب ما بعد الصدمة.
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وىدفت دراسة (  Beaumont )2016إلى التعرؼ عمى فعالية العبلج المرتكز عمى
التعاطؼ كعامؿ مساعد لمعبلج المعرفي السموكي في مواجية كؿ مف اعراض اضطراب ما بعد
الصدمة والقمؽ واالكتئاب كما ىدفت إلى زيادة التعاطؼ مع الذات لدى موظفي اإلطفاء،
وتكونت عينة الدراسة مف ( )67موظفًا ممف تعرضوا لصدمات أثناء إطفاء الحرائؽ ،تـ
تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبيتيف ،األولى تـ تطبيؽ العبلج المعرفي السموكي منفرداً وبمغ

قواميا ( ) 6أشخاص ،والثانية تـ تطبيؽ العبلج المرتكز عمى التعاطؼ بشكؿ مصاحب لمعبلج
المعرفي السموكي وقواميا ( )4أشخاص ،كما تـ تطبيؽ مقاييس لمقمؽ واالكتئاب مف إعداد
) ،(Snaith & Zigmond, 1994كما تـ تطبيؽ قائمة األحداث الصادمة مف إعداد ( & (Weiss

 ،Marmar, 1996النسخة المختصرة لمقياس التعاطؼ مع الذات مف إعداد (Raes et al,
) 2010وأشارت النتائج إلى أف دمج العبلج المرتكز عمى التعاطؼ مع العبلج المعرفي
السموكي كاف أكثر فعالية مف تطبيؽ العبلج المعرفي السموكي بشكؿ منفرد.
وىدفت دراسة (  Mitchell et al )2018إلى التحقؽ مف فعالية العبلج المرتكز عمى
التعاطؼ في تحسيف التعاطؼ مع الذات لدى أميات األطفاؿ الرضع البلتي تعرضف لصدمات
أما تعرضف لخبرات صادمة أثناء
نفسية أثناء الوالدة وتكونت عينة الدراسة مف (ً )282
الوالدة وتـ تطبيؽ عدد مف األدوات تمثمت في مقياس التعاطؼ مع الذات ( Raes et
) ،al, 2011مقياس المرونة النفسية ) ،(Bond et al. 2011مقياس الشعور بالخجؿ نتيجة
الوالدة ) ،(Goss et al. 1994قائمة اعراض ما بعد الصدمة(  ،)Weiss 2007وقد تـ تطبيؽ
لكترونيا عبر االنترنت ،ثـ تـ تطبيؽ البرنامج عبر االنترنت وقد تكوف مف مجموعة
األدوات إ
ً
مف الفيديوىات التي تساعد في تنمية التعاطؼ مع الذات ،وأسفرت النتائج عف زيادة التعاطؼ
مع الذات ،كذلؾ انخفاض اعراض اضطراب ما بعد الصدمة ،وتحسنت الرضاعة الطبيعية لدى
األميات؛ بينما لـ يكف ىناؾ فروؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي في المرونة النفسية أو
الشعور بالخجؿ.
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التعكٔب عل ٙالدزاضات الطابك٘:
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة وتحميميا تـ التوصؿ إلى عدد مف المبلحظات
تمثمت في:
أّالً :األٍداف :تنوعت أىداؼ الدراسات التي تـ التعرض ليا ما بيف دراسات تناولت اضطراب
ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني ،ودراسات ىدفت الكشؼ عمى التعاطؼ مع
الذات وضحايا التنمر اإللكتروني ،ودراسات ىدفت التعرؼ عمى العبلقة بيف التعاطؼ مع
الذات مع اضطراب ما بعد الصدمة وضحايا التنمر؛ ودراسات تناولت دور العبلج المرتكز عمى
التعاطؼ في خفض اضطراب ما بعد الصدمة وتنمية التعاطؼ مع الذات.
ثاىٔاً :العٔيات :تنوعت العينات والفئات المستخدمة في الدراسات السابقة؛ حيث تمت عمى
جميع المراحؿ العمرية مثؿ الطفولة كما في دراسة

Zhang, Chi, Long & Ren

) (2019والمراىقة كما في دراسة ) Chu, et al (2018ودراسة Ranney et al
)(2016وطبلب الجامعات كما في دراسات )Seligowski, (،(Zhang & Wang,2019
.)Miron & Orcutt, 2015

ثالجاً :األدّات :تنوعت األدوات التي تـ االعتماد عمييا في تشخيص متغيرات الدراسة
المختمفة فقد اعتمدت بعض الدراسات في تشخيص ضحايا التنمر اإللكتروني عمى مقاييس
التقرير الذاتي ومنيا دراسة et al (2016) Ranney,؛ كما اعتمد البعض اآلخر عمى
المذكرات الشخصية كما في دراسة )McHugh, et al (2018؛ وفي تشخيص اضطراب ما
بعد الصدمة تـ االعتماد عمى عدة مقاييس التقرير الذاتي ،واعتمد البعض اآلخر عمى معايير
 DSM-IVفي تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة؛ وفي قياس التعاطؼ مع الذات فقد
اعتمدت الدراسات ع مى مقياس التعاطؼ مع الذات مف إعداد ( ،)Neff, 2003أو النسخة
المختصرة مف المقياس مف إعداد (.)Raes et al, 2011
أما مف الناحية التدخمية فقد أكدت الدراسات عمى ضرورة دمج ميارات التعاطؼ مع
الذات ضمف البرامج اإلرشادية والعبلجية المقدمة لضحايا التنمر اإللكتروني وذلؾ لمتغمب عمى
اضطراب ما بعد الصدمة؛ أما عف العبلج المرتكز عمى التعاطؼ فقد تـ تقديمو بأكثر مف
صورة مثؿ الفيديوىات كما في دراسة (  ،Mitchell et al )2018أو عمى صورة جمسات
تراوح عددىا ما بيف  6إلى  62جمسة عبلجية.
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زابعاً :اليتاٜر :توصمت نتائج الدراسات في المحور األوؿ إلى شيوع اضطراب ما بعد الصدمة
لدى ضحايا التنمر اإللكتروني ،كما أشارت إلى إمكانية التنبؤ باضطرابات ما بعد الصدمة عبر
مقاييس ضحايا التنمر اإللكتروني؛ كما أوصت الدراسات في ىذا المحور إلى ضرورة التدخؿ
العبلجي لمواجية ىذه اال ضطرابات؛ كما أشارت النتائج في المحور الثاني إلى انخفاض
التعاطؼ مع الذات لدى ضحايا التنمر اإللكتروني ،كما توصمت إلى أىمية التعاطؼ مع الذات
في مواجية اآلثار السمبية لمتنمر اإللكتروني ،كذلؾ أكدت النتائج عمى ضرورة دمج التعاطؼ
مع الذات واألمؿ ضمف برامج الوقاية والتدخؿ الخاصة بالصحة النفسية لدى ضحايا التنمر
اإللكتروني ؛ أما المحور الثالث فقد توصمت أىـ نتائجو إلى وجود عبلقة ارتباطية سمبية بيف
التعاطؼ مع الذات واضطرابات ما بعد الصدمة ،كما توصمت إلى أف زيادة مستويات التعاطؼ
مع الذات ُيسيـ في الحد مف االضطرابات النات جة عف الصدمات النفسية ،كما توصمت إلى
أمكانية التنبؤ باضطراب ما بعد الصدمة عف طريؽ انخفاض درجات التعاطؼ مع الذات؛ أما
المحور الرابع فقد أشارت النتائج إلى فعالية العبلج المرتكز عمى التعاطؼ في الحد مف اآلثار
السمبية الضطراب ما بعد الصدمة وخفض الشعور بالعار والخجؿ وكذلؾ تحسيف العقؿ
الوجداني وانخفاض النقد الذاتي لدى العينات المختمفة.

خامطاً :مْقع الدزاض٘ احلالٔ٘ يف الرتاخ الطٔهْلْدٕ:
 -6تتميز الدراسة الحالية مف حيث األدوات بقياميا بإعداد مقياس لمكشؼ عف التنمر
اإللكتروني بأشكالو المختمفة مف إعداد الباحث؛ كذلؾ بقيامو بحساب البنية العاممية
لمقياس التعاطؼ مع الذات مف إعداد ) Neff (2003حيث لـ يعثر الباحث عمى دراسة
تناولت ىذا الموضوع؛ كما اعتمدت الدراسة الحالية عمى تعريب أداتيف لتشخيص
اضطراب ما بعد الصدمة إحداىما سيكومترية وىي (قائمة اضطراب ما بعد الصدمة)
واأل خرى إكمينيكة وىي (المقابمة االكمينيكية لقياس اضطراب ما بعد الصدمة) ،وىو ما
يمثؿ إضافة لمدراسات السابقة في التراث العربي حيث اعتمدت الدراسات عمى األدوات
السيكومترية فقط في عممية التشخيص.
 -2تعد الدراسة الحالية مف أوائؿ الدراسات العربية التي تناولت العبلج المرتكز عمى التعاطؼ
في مواجية اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني مف طبلب المرحمة
المتوسطة في المممكة العربية السعودية
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 -4اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت التدخؿ العبلجي المرتكز عمى
التعاطؼ ،وبناء برنامج إرشادي في ضوئو مف حيث الفنيات المختمفة والمحتوى بما
يتفؽ والثقافة العربية.

فسّض الدزاض٘:
 -6توجد أنماط مختمفة لمتنمر اإللكتروني تعرض ليا الضحايا مف طبلب المرحمة
المتوسطة.
 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية
في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس التعاطؼ مع الذات بصورتيو (اإليجابية –
السمبية).
 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية
في القياسيف القبمي والبعدي عمى كؿ مف قائمة اضطراب ما بعد الصدمة ()PCL-5؛
المقابمة اإلكمينيكية لتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة ( )CAPS-5ذلؾ في اتجاه
القياس القبمي.
 -9ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي (بعد مرور شير مف تطبيؽ البرنامج)عمى
مقياس التعاطؼ مع الذات بصورتيو (اإليجابية – السمبية).
 -5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي (بعد مرور شير مف تطبيؽ البرنامج) عمى
كؿ مف قائمة اضطراب ما بعد الصدمة ()PCL-5؛ المقابمة اإلكمينيكية لتشخيص
اضطراب ما بعد الصدمة (.)CAPS-5
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الطسٓك٘ ّاإلدساٛات
أّالً :ميَر الدزاض٘:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي؛ وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف شيوع أنماط
التنمر اإللكتروني لدى ضحايا التنمر اإللكتروني مف طبلب المرحمة المتوسطة؛ كما اعتمدت
عمى المنيج شبو التجريبي وذلؾ بيدؼ اختبار فعالية البرنامج االرشادي القائـ عمى العبلج
المرتكز عمى التعاطؼ في تنمية التعاطؼ مع الذات وخفض حدة اضطراب ما بعد الصدمة
لدى عينة الدراسة التجريبية ،كما اعتمدت الدراسة عمى التصميـ شبو التجريبي ذو المجموعة
الواحدة (مجموعة تجريبية) بقياسيف قبمي وبعدي ثـ القياس التتبعي لمتحقؽ مف استمرارية
فعالية البرنامج؛ وتمثؿ المتغير المستقؿ في الدراسة الحالية بالبرنامج اإلرشادي المستخدـ
والمتغيرات التابعة وىما :التعاطؼ مع الذات و اضطراب ما بعد الصدمة.

دلتنع ّعٔي٘ الدزاض٘
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب المرحمة المتوسطة في منطقة عسير وقد بمغ
عددىـ ( )661621طالب وذلؾ وفؽ اإلحصاءات الرسمية لعاـ ( 2166الييئة العامة
لئلحصاءhttps://www.stats.gov.sa/ )2166 ،

بينما تكونت عينة الدراسة مف

طالبا بالمرحمة المتوسطة في منطقة
 -6عينة الدراسة السيكومترية بمغ قواميا ()444
ً
عسير بالمممكة العربية السعودية تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف مدارس مدينتي أبيا
وخميس مشيط ،ترواحت أعمارىـ بيف ( 62إلى  )68عاـ بمتوسط عمري قدره
( )64,684وانحراؼ معياري بمغ ( ،)6,266وذلؾ لمتحقؽ مف الخصائص السيكومترية
ألدوات الدراسة.
طالبا مف ضحايا التنمر اإللكتروني المقيديف
 -2عينة الدراسة الوصفية بمغ قواميا( ً )924
في المرحمة المتوسطة ،في مدينتي (أبيا وخميس مشيط) وذلؾ بنسبة ( )%67,68مف
العينة األولية وىذه النسبة تتفؽ والدراسات السابقة التي تناولت نسب انتشار التنمر
اإللكتروني ،وقد تـ الحصوؿ عمييا بعد تطبيؽ(مقياس ضحايا التنمر اإللكتروني) عمى
عينة أولية قواميا ( )2111طالب بالمرحمة المتوسطة مف غير عينة الدراسة
السيكومترية ،وذلؾ لمتعرؼ عمى أنماط التنمر الشائعة لدى طبلب المرحمة المتوسطة.
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 -4عينة الدراسة التجريبية بمغ قواميا ( )7طبلب تـ اختيارىـ بطريقة مقصودة ،وذلؾ
باستخداـ الخطوات التالية:
أ -فرز درجات عينة الدراسة الوصفية البالغ عددىـ ( )924طالب لمحصوؿ عمى الطبلب
المذيف حصموا عمى درجة القطع عمى قائمة اضطراب ما بعد الصدمة واستخراج
الحاصميف عمى درجة القطع عمى المقياس ،وأسفرت ىذه الخطوة عف استبعاد ()661
طالبا.
طالب وبذلؾ بمغ عدد الطبلب (ً )294

وحسبت االرباعيات وتـ
ب -ترتيب الطبلب عمى مقياس التعاطؼ مع الذات تناز ًليا ُ
استخراج درجات الطبلب في اإلرباعي األدنى وأسفرت ىذه الخطوه عف استبعاد ()611
طالب ،وبذلؾ بمغت العينة ( )694طالب.
ج -أُجريت مقاببلت تشخيصية -بمعاونة األخصائييف النفسييف في المدارس-باستخداـ
المقابمة االكمينيكية لتشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة ،وذلؾ النتقاء الحاالت التي
تعاني مف اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة شديدة ،وأسفرت ىذه الخطوه عف استبعاد
طالبا.
طالبا ،وبذلؾ أصبحت عينة الدراسة (ً )49
(ً )661
د -تـ إرساؿ خطابات ألولياء األمور لمحصوؿ عمى موافتيـ لتطبيؽ البرنامج عمييـ،
وذلؾ بالتعاوف مف المشرفيف التربوييف في المدارس ،وأسفرت ىذه الخطوه عف استبعاد
طالبا ،وبذلؾ أصبحت العينة التجريبية ( )7طبلب تـ تطبيؽ البرنامج عمييـ.
(ً )27

ثالجاً :أدّات الدزاض٘:

 - 1مكٔاع ضشآا التينس اإللهرتّىٕ :إعداد الباسح
أعد الباحث ىذا المقياس بيدؼ التعرؼ عمى ضحايا التنمر اإللكتروني ،واألنماط التي
يتـ التنمر مف خبلليا لدى طبلب المرحمة المتوسطة بمنطقة عسير في المممكة العربية
نظر لعدـ وجود مقاييس في حدود عمـ الباحث مخصصة لضحايا التنمر
السعودية؛ وذلؾ ًا
اإللكتروني في مرحمة المراىقة ،إنما ُوجدت مقاييس تناولت كؿ مف التنمر والتنمر اإللكتروني
لدى فئات مختمفة .ومر المقياس بالمراحؿ التالية:

أوالً :استقراء التراث السيكولوجي الذي تناوؿ التنمر بصفة عامة والتنمر اإللكتروني عمى وجو

الخصوص ،وقد الحظ الباحث وفرة في المقاييس التي تناولت التنمر اإللكتروني وندرة في
المقاييس التي تناولت ضحايا ىذا النوع مف أنواع التنمر ومف ىذه الدراسات ( Akbulut,
;Sahin, & Eristi, 2010; Çetin, Yaman, & Peker, 2011;. Doane et al, 2013
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،)Tobias& Chapanar, 2016; Lee, Abell, & Holmes, 2017; Buelga et al, 2019

وقد انتيى إلى تحديد التعريؼ االجرائي لمصطمح ضحايا التنمر اإللكتروني ،وتـ تطبيؽ
استبانة مفتوحة موجية إلى معممي طبلب المرحمة المتوسطة حوؿ مفيوميـ عف التنمر
اإللكتروني واالشكاؿ التي قد يكوف عمييا ،وكيفية حدوثو ،وفي ضوء ذلؾ تـ إعداد صورة
أولية لممقياس تكونت مف ( )41مفردة لمتعرؼ عمى ضحايا التنمر اإللكتروني وأنماطو
الشائعة لدى طبلب المرحمة المتوسطة ،وتـ تحديد بدائؿ االستجابة عمى المقياس مف خبلؿ
دراسة استطبلعية عمى عينة قواميا ( )61طالب مف غير عينة الدراسة األساسية لبحث
تفاعميـ مع المقياس وبدائؿ االستجابة ،وأشارت النتائج إلى فيميـ لعبارات المقياس وبديؿ
االستجابة ذي التدرج الثبلثي (نعـ – أحياناً  -ال) بنسبة ( )%41وتعطى ىذه االستجابات

درجات بالترتيب ( ،)6 ،2 ،4كما روعي الوضوح وااليجاز والبساطة في تعميمات المقياس؛
ونظ ارً ألف الباحث لـ يتبف نظرية معينة في بناء المقياس إنما اعتمد عمى الدراسات السابقة
واألطر النظرية والمقاييس السابقة لذلؾ فضؿ بناء المقياس واخضاعو لمتحميؿ العاممي

االستكشافي لموقوؼ عمى أبعاده المختمفة.
ثانياُ :عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف في الصحة النفسية
ً
والعامميف مع طبلب المرحمة المتوسطة بمغ عددىـ ( )1متخصصيف ،وذلؾ لبياف مدى مناسبة
المفردات لعينة التطبيؽ ،ونتيجة لذلؾ تـ اإلبقاء عمى المفردات التي حصمت عمى نسبة (61
وبناء عميو تـ اإلبقاء عمى مفردات المقياس ،ولـ تحذؼ أي مفرده
 )%مف اتفاؽ المحكميف،
ً
منيا ،وعدلت البنود التي حصمت عمى اتفاؽ ( ،)% 11فأكثر ،وبمغ عددىا  61بنود بما
يتفؽ والبيئة الثقافية.
ثالثاً :لمتحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس :تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة
سيكومترية مف غير عينة الدراسة األساسية ،بمغ قواميا ( )444طالب بالمرحمة المتوسطة،

وتـ حساب الخصائص السيكومترية التالية:
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 -6االتطام الداخلٕ :تـ بحساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مفردة بالدرجة الكمية
لممقياس ويوضح جدوؿ ( )6نتائج ذلؾ
عذٚي ()1
ِؼبًِ االسرجبؽ ث ٓ١وً ِفشدح ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌّم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزشٟٔٚ
ِؼبًِ االسرجبؽ

سلُ
اٌّفشدح
**3...0
1
**3.51.
8
**3.5.5
0
3.31.
.
3.13.
5
**3..00
.
**3..1.
.
**3...8
0
**3...3
1
** داٌخ ػٕذ 3,31

سلُ
اٌّفشدح
13
11
18
10
1.
15
1.
1.
10

ِؼبًِ
االسرجبؽ
**3.5.0
**3.511
**3..0.
**3....
**3.585
**3.0.5
**3...8
**3..15
**3.50.

سلُ
اٌّفشدح
11
83
81
88
80
8.
85
8.
8.

ِؼبًِ
االسرجبؽ
**3..30
**3.083
**3..1.
**3.0..
**3.5.1
**3.031
**3..8.
**3,.51
**3..15

سلُ
اٌّفشدح
80
81
03
01
08
00
0.

ِؼبًِ
االسرجبؽ
**3..80
3.3.8
**3..53
3.38
3.100
**3..08
**3..8.

05

**3..11

يتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ ( )6أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة
إحصائيا عند مستوى ( ،)1,16بينما
الكمية تراوحت ما بيف ( )1.184 – 1.414وىي دالة
ً
لـ تصؿ معامبلت ارتباط المفردات أرقاـ  )42 ،46 ،24 ،1 ،9إلى مستوى الداللة
اإلحصائية وبالتالي تـ حذفيا مف المقياس.
 -2التشلٔل العاملٕ االضتهػايف :أًجري التحميؿ العاممي االستكشافي الستجابات العينة
السيكومترية ( ف =  )444عمى مقياس ضحايا التنمر اإللكتروني ،وذلؾ لمتحقؽ مف
بناء المقياس ،وىؿ ىو أحادي البعد أـ متعدد األبعاد ،ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ إجراء التحميؿ
العاممي االستكشافي باستخداـ طريقة المكونات األساسية ))Principal Components

لما تتسـ بو ىذه الطريقة مف استخبلص أقصى تبايف ممكف .كما استخدـ محؾ "كايزر"
في استخبلص العامؿ العاـ وىو ماال يقؿ جذره عف واحد صحيح ،ثـ تـ تدوير العوامؿ
المستخرجة تدوي ارً متعامداً بطريقة "الفاريمكس  " Varimaxواعتُبر التشبع المقبوؿ لمبند
وبناء عمى المحكات السابقة تـ استخبلص خمسة عوامؿ مف
ىو ( )1.4عمى األقؿ،
ً
الدرجة األولى لممقياس فسرت ( )%94.112مف التبايف الكمي ،ويوضح جدوؿ ()2

إحصائيا وتشبعاتيا ،وكذلؾ الجذر الكامف ونسبة التبايف لكؿ
مصفوفة العوامؿ الدالة
ً
عامؿ ونسب الشيوع لمفردات المقياس.
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عذٚي (:)8
رشجؼبد ِفشداد ِم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزش ٟٔٚثبٌؼٛاًِ ثؼذ اٌزذ٠ٚش اٌّزؼبِذ ٔٚغت اٌشٛ١ع
اٌؼبًِ اٚ٤ي
(اٌخذاع
اٌ٦ىزش)ٟٔٚ
اٌزشجغ
3..33
3..10
3.05.
3.51.
3..8.
3..1.
3...0
3..5.

اٌفمشح
1
8
0
.
5
.
.
0
اٌغزس
..1..
اٌىبِٓ
ٔغجخ
10.001
اٌزجبٓ٠

اٌؼبًِ اٌضبٟٔ
(اٌفؼ١حخ
اٌ٦ىزش١ٔٚخ)

اٌؼبًِ اٌضبٌش
(ا٦رالي اٌّزؼّذ)

اٌفمشح اٌزشجغ اٌفمشح اٌزشجغ
3..11 1. 3.500
1
3.5.1 1. 3.511 13
3..08 10 3...1 11
3...0 11 3..13 18
3.005 83 3...1 10
3.... 1.
3.0.. 15

اٌؼبًِ اٌشاثغ
(االرظبالد
اٌّشج٘ٛخ)
اٌفمشح
81
88
80
8.
85

اٌزشجغ
3..51
3.080
3.00.
3...1
3.055

اٌؼبًِ اٌخبِظ
(إٌجز االعزّبػٟ
اٌ٦ىزش)ٟٔٚ
اٌفمشح
8.
8.
80
81
03

اٌزشجغ
3..1.
3..01
3.50.
3.003
3.005

0.803

8....

8,5.0

1.185

13.105

1.850

0.5.3

.,.10

يتضح مف جدوؿ ( )2تشبع أبعاد المقياس عمى خمسة عوامؿ بنسبة تبايف اجمالية
قدرىا ( )%94,112مف التبايف الكمي؛ وقد تشبع عمى العامؿ األوؿ ( )6مفردات امتدت
تشبعاتيا بيف ( )1.711 – 1,418وبمغ جذره الكامف ( ،(9.689وقد فسر ىذا العامؿ
( )%64,666مف التبايف الكمي لممقياس ،وباستقراء مفردات المقياس ُوجد أنيا تدور حوؿ
محاوالت خداع الضحية لموصوؿ إلى أي معمومات شخصية عنيا وكذلؾ التبلعب بيا وقد
استقر عمى تسميتو بعامؿ "الخداع اإللكتروني" ،أما العامؿ الثاني فقد تشبعت عميو ()7
مفردات امتدت تشبعاتيا بيف ( ) 1.794 – 1,498وبمغ جذره الكامف( )4,261وقد فسر
ىذا العامؿ ( )%61.441مف التبايف الكمي لممقياس ،وباستقراء مفردات المقياس ُوجد أنيا
تدور حوؿ محاولة المتنمر فضح الضحية بشتى الطرؽ اإللكترونية وكذلؾ اختراؽ حساباتو
لمحصوؿ عمى معموماتو الشخصية ومحاولو ابتزازه وقد استقر عمى تسميتو بعامؿ "الفضيحة
اإللكترونية" ،أما العامؿ الثالث فقد تشبعت عميو ( )1مفردات امتدت تشبعاتيا بيف (1.441
–  )1.762وبمغ جذره الكامف ( )2,777وقد فسر ىذا العامؿ ( )4.216مف التبايف الكمي،
وباستقراء مفردات العامؿ ُوجد أنيا تدور حوؿ اإلصرار عمى معرفة المعمومات الشخصية
لمضحية إلذاللو بيا مع االستمرار عمى ذلؾ وقد أستقر عمى تسميتو بعامؿ "اإلذالؿ المتعمد"،
أما العامؿ الرابع فقد تشبعت عميو ( )1مفردات امتدت تشبعاتيا بيف ()1.866- 1.426
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وبمغ جذره الكامف ( )2,186وقد فسر ىذا العامؿ ( )6.181مف التبايف الكمي ،وباستقراء
مفردات العامؿ ُوجد أنيا تدور حوؿ تمقي ضحية التنمر اإللكتروني رسائؿ مشبوىة بطرؽ
الكترونية مختمفة وكذلؾ محاولة التواصؿ معو مف المتنمر اإللكتروني ،لذلؾ أستقر عمى
تسميتو بعامؿ "االتصاالت المشبوىة" ،أما العامؿ الخامس واألخير فقد تشبعت عميو ()1
مفردات امتدت تشبعاتيا بيف ( )1.769 – 1.441وبمغ جذره الكامف ( )6,421وقد فسر
ىذا العامؿ ( )8,966مف التبايف الكمي ،وباستقراء مفردات العامؿ ُوجد أنيا تدور حوؿ نبذ
الضحية وابعادىا مف مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة والسخرية منيا وعدـ االىتماـ بما
تقولو عمى ىذه المواقع وعمى ذلؾ أستقر الباحث عمى تسميتو بعامؿ "النبذ االجتماعي
اإللكتروني".
ثبات املكٔاع :لمتحقؽ مف ثبات المقياس تـ استخداـ طريقتي ألفا كرونباخ ،والتجزئة النصفية
وتمتعت أبعاد المقياس والدرجة الكمية بدرجة ثبات مرتفعة حيث تراوحت ما بيف (-1.89
 ) 1,68بالنسبة لطريقة ألفا كرونباخ؛ أما بالنسبة لمتجزئة النصفية بطريقة جتماف فقد
تراوحت ما بيف (  ،)1.71-1,94مما يبرىف عمى ثبات واستقرار مقياس ضحايا التنمر
اإللكتروني بأبعاده الفرعية.
صدم املكٔاع :تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس بواسطة الصدؽ العاممي التوكيدي كما يمي:
الصدم العاملٕ التْنٔدٖ :تـ باستخداـ التحميؿ العاممي التوكيدي ( (Confirmatory
 Factor Analysisبطريقة االحتماؿ األقصى ،التي أسفرت عف تشبع العوامؿ الخمسة عمى
إحصائيا ،مما يؤكد عمى
عامؿ واحد ،وقد بمغت قيمة كا )121.992( 2وىي قيمة غير دالة
ً
جودة مطابقة البيانات مع النموذج المقترح ،ويوضح شكؿ ( )2المسار التخطيطي لنموذج
التحميؿ العاممي التوكيدي لممتغيرات التي تشبعت بالعامؿ الكامف عمى مقياس ضحايا التنمر
اإللكتروني ،ويشير جدوؿ ( )9إلى قيـ مؤشرات حسف المطابقة لنموذج التحميؿ العاممي
التوكيدي ألبعاد مقياس ضحايا التنمر اإللكتروني عمى العامؿ الكامف.
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شىً (ّٛٔ )8رط اٌزحٍ ً١اٌؼبٍِ ٟاٌزٛو١ذٌّ ٞم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزشٟٔٚ
Chi-Square= 520,442, Df= 000, RMSEA=0,097, GFI =0,061,
AGFI=0,089

يتضح مف شكؿ ( )2أف قيـ مؤشرات حسف المطابقة كانت في المدى المثالي ليا
حيث بمغت قيمة كا )121,992( 2وىي قيمة غير دالة ويرجع الباحث ارتفاع قيمة كا 2إلى
ارتفاع عدد أفراد العينة حيث بمغت  444طالب بالمرحمة المتوسطة ،كما بمغت قيمة
 ،)1,147( RMSEAقيمة  ،(1,186( GFIوقيمة  ،)1,164( AGFIوتدؿ ىذه القيـ
عمى حسف مطابقة البيانات مع النموذج المقترح؛ كما يوضح جدوؿ ( )4ممخصاً لنتائج

التحميؿ العاممي لممتغيرات المشاىدة (نموذج العامؿ الكامف الواحد).
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عذٚي ()0
رشجؼبد ػجبساد ِم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزش ٟٔٚثبٌؼٛاًِ اٌىبِٕخ ِٓ اٌذسعز ٓ١اٚ ٌٝٚ٤اٌضبٔ١خ
اٌؼٛاًِ اٌىبِٕخ اٌفمشح اٌزشجغ اٌخطأ
اٌّؼ١بسٞ
ِٓ اٌذسعخ اٌٝٚ٤
1
8
0
.
اٌخذاع
5
.
.
0
1
13
11
اٌفؼ١حخ
18
اٌ٦ىزش١ٔٚخ
10
1.
15
1.
1.
10
االرالي اٌّزؼّذ
11
83
81
88
ارظبالد ِشج٘ٛخ 80
8.
85
8.
8.
إٌجز االعزّبػٟ
80
اٌ٦ىزشٟٔٚ
81
03

3,18
3,00
3,00
3,11
3,13
3.05
3.0.
3,05
3,0.
3,.1
3.0.
3,00
3.08
3,01
3,0.
3.00
3,05
3,0.
3,13
3,03
3,00
3,01
3,00
3,0.
3,00
3,01
3,01
3.00
3.13
3,01

3,0.
3,8.
3,0.
3,.1
3,00
3,85
3,88
3.0.
3,08
3,80
3,8.
3,00
3,8.
3,00
3,10
3,1.
3,81
3,01
3,8.
3,88
3,1.
3.80
3,.1
3,03
3,8.
3,01
3,88
3,08
3.81
3,01

(د) اٌؼبًِ اٌىبِٓ ِٓ اٌذسعخ اٌضبٔ١خ
لّ١خ
ٚدالٌزٙب
(د)
لّ١خ
اٌزشجغ اٌخطأ
ٚدالٌزٙب
اٌّؼ١بسٞ
**8,.35
**0,118
**8,...
**8,3.0
**.,3.5
3.88 3.01
**8,0.0
**0,.33
**0,131
**8,81.
**8,.10
**0,.0.
**0,803
**8,15.
3,00 3.08
**8,...
**0,.1.
**8,101
**.,000
**5,180
**8,101
**.,000
3,10 3,00
**8,835
**0,.53
**0,.0.
**5,1..
**8,018
**8,8.0
3,00 3.0.
**8,8.0
**8,0..
**0,118
**8,.18
**.,3.5
**8,.5.
3,08 3.05
**8,510
**0,130
**8,0.3

** داٌخ ػٕذ ِغز)3,31( ٜٛ

يتضح مف القيـ الواردة في جدوؿ ( ) 4أف جميع مفردات المقياس متشبعة بالعوامؿ
الكامنة عند مستوى داللة ( ،)1.16مما يدلؿ عمى صدؽ جميع مفردات المقياس ،وكذلؾ
تشبعت جميع العوامؿ الكامنة مف الدرجة األولى بالعامؿ الكامف مف الدرجة الثانية ،أي أف
التحميؿ العاممي التوكيدي قدـ دليبلً قوياً عمى صدؽ البناء.
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الصورة النيائية لممقياس :تكوف المقياس في صورتو النيائية مف  41مفردة موزعة عمى
خمسة أبعاد؛ وتتـ االستجابة عمى بنود المقياس وفقًا لمقياس ليكرت الثبلثي؛ وتقدر البدائؿ (

نعـ /أحيانا /ال) وتأخذ ىذه البدائؿ الدرجات مف " "4إلى " "6عمى التوالي ؛ ويتراوح مدى
الدرجات الكمي لممقياس بيف ( ،)41 – 41كما تـ درجة القطع في ضوء المعامبلت
اإلحصائية بػ ( )91درجة ؛ وتمت صياغة جميع فقرات المقياس بشكؿ ال يوحي بارتباطيا بأي
بعد مف أبعاد المقياس؛ ويستغرؽ تطبيؽ االختبار فترة زمنية تتراوح مف  7إلى  61دقائؽ).

مكٔاع التعاطف مع الرات  :Self-Compassion Scaleمف إعداد ( Neff,
 )2003bتعسٓب الباسح:
يعد مقياس التعاطؼ مع الذات مف إعداد ( )Neff, 2003bىو المقياس األكثر
استخداماً عمى مستوى العالـ لقياس التعاطؼ مع الذات؛ حيث تمت ترجمتو إلى أكثر مف

( )66لغة منيا الصينية ( ،)2166 ،& Zhou ،Yan ،Chenوالتشيكية (،Benda & Reichová

 ،)2168واليولندية ( ،)2114 ،Neff & Vonkوالفرنسية )،(2168 ،(Kotsou & Leys
اليونانية ( )2161 ،& Giannou ،Wilson ،Mantziosوالمجرية ( ،Bőthe ،Tóth-Királyو

 ،)2168 ،Oroszوالسموفاكية ( )Halamová, Kanovský, & Pacúchová, 2018.كما تمت
ترجمتو إلى المغة العربية في عدة دراسات منيا (سميـ ،أبو حبلوة2166 ،؛ عميوه،)2164 ،
ويتكوف المقياس مف ( 28مفردة) لقياس التعاطؼ عمى الذات مف خبلؿ ثبلثة أبعاد مترابطة
تـ تقسيميا إلى ستة عوامؿ فرعية ىي:
المطؼ بالذات مقابؿ الحكـ الذاتي  :حيث ينطوي التعاطؼ مع الذات عمى الدؼء
والتفاىـ تجاه أنفسنا في حالة المعاناة أو الفشؿ أو الشعور بعدـ الكفاية وذلؾ بدال مف
معاقبة أنفسنا بالنقد الذاتي ()Neff, 2003a؛ كما أنو ال يمكننا دائما تحقيؽ كؿ ما نريده
بالضبط ،وعندما يتـ إنكار ىذه الحقيقة تزداد معاناة الفرد وتظير عمى شكؿ ضغوط واحباط
وانتقاد ذاتي؛ وترى  )2161( Neffاف األفراد المتعاطفيف مع أنفسيـ يدركوف أف الفشؿ ىو
أمر ال مفر منو وبالتالي يميموف إلى أف يكونوا أكثر لطفاً مع أنفسيـ عندما يواجيوف تجارب
محزنة أو غير سارة ،بدال مف الغضب .ويتضمف بعد المطؼ بالذات ( ) 1مفردات وىي (،1

 )28 ،24 ،64 ،62أما ُبعد الحكـ الذاتي فيتضمف أيضاً ( )1مفردات ىي (،66 ،6،6
.)26 ،68
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االنسانية (العامة) المشتركة مقابؿ العزلة :حينما ُيدرؾ الفرد وجدانياً اف التحديات الشخصية
ىي شيء يتشاركو جميع الناس ،وأنو جزء مف التجربة االنسانية ؛ وبيذا يساعد التعاطؼ مع

الذات عمى فيـ أف المعاناة ما ىي إال شيء نمر بو جميعاً وبالتالي يساعد عمى إنكار مشاعر
العزلة () ،)Neff, 2003aويتضمف بعد االنسانية (العامة) المشتركة ( )9مفردات ىي ،4(:

 )66 ،61 ،7وكذلؾ يتضمف ُبعد العزلو ( )9مفردات ىي (.)21 ،66 ،64 ،9
اليقظة العقمية مقابؿ اإلفراط في التوحد :يرتبط التعاطؼ الذاتي ارتباطًا وثيقًا بممارسة

اليقظة العقمية؛ التي تولي اىتماما لمحظة الحالية مع التقبؿ الكامؿ لؤلفكار والمشاعر،
واألحاسيس الجسدية .لكما أنو ال يمكننا أف نتجاىؿ ألمنا ونشعر بالتعاطؼ معو في نفس
الوقت مف خبلؿ التعاطؼ الذاتي ،لذلؾ يتـ قبوؿ المشاعر السمبية بدالً مف كبتيا أو إنكارىا

أو المبالغة فييا ) ،)Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson, Carmody, 2004
ويتضمف بعد اليقظة العقمية ( )9مفردات وىي  ،)22 ،67 ،69 ،4( :كذلؾ يتضمف بعد
التوحد المفرط مع الذات نفس عدد المفردات وتحمؿ أرقاـ (.)29 ،21 ،8 ،2

وتتـ االستجابة عمى مفردات المقياس وفؽ التدريج الخماسي لميكرت ويتدرج مف (6
–  )1حيث تُشير الدرجة ( )6إلى االستجابة (مطمقاً) وتشير الدرجة ( )1إلى االستجابة
(دائماً) وذلؾ في األبعاد اإليجابية الممثمة لمتعاطؼ بالذات ،بينما تتـ االستجابة عمى األبعاد

السمبية الممثمة لنقد الذات فتأخذ درجات عكسية حيث تُشير الدرجة ( )6إلى االستجابة دائماً،
بينما تُشير الدرجة ( )1إلى االستجابة مطمقاً ،وتحمؿ المفردات العكسية أرقاـ ( ،9 ،2 ،6

 ،)21 ،29 ،26 ،21 ،68 ،64 ،66 ،6 ،8وتتراوح درجات المقياس ما بيف (– 28

 ) 641درجة ،وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستوى التعاطؼ مع الذات ،بينما تُشير
الدرجة المنخفضة إلى انخفاضو لدى الفرد.
وتـ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس في نسختو األصمية عف طريؽ
بدء مف الدراسة األصمية ؿ ) Neff(2003bوالتي قامت بتقنينو عمى عينة قواميا
عدة دراسات ً
ذكر 221 ،أنثى) بمتوسط عمري قدره ( 21,46سنة) وانحراؼ
( )446طالباً جامعياً (ً 688ا
ائيا مف قسـ عمـ النفس التربوي بغض النظر عف
معياري قدره ( )2.27تـ اختيارىـ عشو ً
انتمائيـ العرقي ،حيث بمغت قيمة معامؿ ألفا لمدرجة الكمية ( ،)1.44وتراوحت قيمتيا لمعوامؿ

الفرعية بيف ()1.66 – 1.71؛ كما تـ التحقؽ مف الثبات عف طريؽ إعادة التطبيؽ خبلؿ
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فترة زمنية بمغت ثبلثة أسابيع وتراوحت قيـ معامبلت االرتباط بيف التطبيقيف (– 1.61
)1.66؛ وأكدت نتائج دراسة ) Van Dam et al. (2011عمى ارتفاع الخصائص السيكومترية
لممقياس حيث بمغت قيمة معامؿ ألفا لمدرجة الكمية ( )1.42وتراوحت قيمتيا لؤلبعاد الفرعية
بيف ( )1.64- 1.72مما يوضح استقرار المقياس وكفاءتو السيكومترية.
كذلؾ تـ التحقؽ مف البناء العاممي لممقياس والتأكد مف أف المفردات تتشبع تحت
عامؿ واحد وىو التعاطؼ مع الذات حيث توصمت دراسة ) Neff (2003bإلى أف الدرجة الكمية
لممقياس يمكف أف تقيس التعاطؼ مع الذات واتفقت معيا دراسة )Kotsou & Leys (2016

التي توصمت إلى أف النسخة الفرنسية مف المقياس صالحة بشكؿ فعاؿ لتقييـ الفروؽ الفردية
في التعاطؼ الذاتي كما أنيا تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات ،كذلؾ فحصت دراسة
) Neff, Whittaker, & Karl (2017البناء العاممي لممقياس وذلؾ عمى أربع مجموعات
متباينة وأسفرت النتائج أف العامؿ العاـ فسر بشكؿ فعاؿ ماال يقؿ عف  %41مف التبايف
الكمي لممقياس؛ وعمى النقيض ىناؾ عدد مف الدراسات اكدت عمى ضرورة استخداـ درجتيف
لممقياس ومنيا دراسة ) Brenner, Heath, Vogel, & Credé, (2017التي دعت إلى استخداـ
درجتيف فرعيتيف لممقياس عمى كؿ مف عوامؿ المجموعة السمبية والمجموعة اإليجابية وذلؾ
لتضارب النتائج حوؿ اإلسياـ النسبي لكؿ مف عناصر اإليجابية والسمبية في التعاطؼ عمى
الذات ،كذلؾ دراسة  Coroiu et al ( 2018).التي أكدت عمى عدـ استخداـ الدرجة الكمية
لقياس التعاطؼ عمى الذات وانما يتـ قياس كؿ عامؿ بشكؿ منفصؿ بعيداً عف باقي العوامؿ
وذلؾ في الجوانب السمبية او اإليجابية وىو ما أكدتو دراسة

& Halamová, Kanovský

) Pacúchová, (2018التي توصمت إلى عدـ مناسبة استخداـ الدرجة الكمية لممقياس في
تحديد التعاطؼ عمى الذات وانما يجب استخداـ المقياس عمى شكؿ فرعيف فرعييف.
وعمى الرغـ مف توفر نسخة مختصرة لممقياس إال أف الباحث فضؿ استخداـ النسخة
األصمية (المطولو) وذلؾ لتميزىا عف النسخة المختصرة بالصدؽ العاممي المرتفع وخصوصاً
في العوامؿ الفرعية ( ،) Neff, 2015).كما أف نصؼ العناصر في النسخة المختصرة تقيس
الجوانب السمبية المتمثمة في الحكـ الذاتي ،العزلة واإلفراط في التوحد ،االمر الذي يؤدي ألف
يشخص المقياس جوانب االضطرابات النفسية أكثر مف التعاطؼ مع الذات ،حيث يتشابو
الحكـ الذاتي مع النقد الذاتي ،وتتشابو العزلة مع االنسحاب االجتماعي ،بينما يتشابو اإلفراط
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في التوحد مع الشعور بالوحدة النفسية ،االمر الذي يشكؾ في النتائج التي يمكف الحصوؿ
عمييا مف النسخة المختصرة ).)Muris, 2016

خطْات تعسٓب املكٔاع:
 -6قاـ الباحث بترجمة مفردات المقياس األصمي البالغ عددىا ( )28مفردة ،وعرضيا عمى
ثبلثة مف المتخصصيف في المغة اإلنجميزية ( تخصص ترجمة) بكمية المغات والترجمة
بجامعة الممؾ خالد -المممكة العربية السعودية ،وبمراجعة الترجمة تـ إجراء بعض
التعديبلت المغوية التي اقترحيا المحكموف؛ ثـ ُعرض عمى ثبلثة مف المتخصصيف في
الصحة النفسية لمتحقؽ مف الصياغة النفسية وتـ تعديؿ بعض المفردات بما يتفؽ مع
آراء المحكميف؛ وقاـ الباحث بعد ذلؾ بإجراء ترجمة عكسية (مف المغة العربية إلى المغة
ووجد أنيا تحقؽ اليدؼ
اإلنجميزية) وعرضيا عمى متخصصيف في المغة اإلنجميزيةُ ،
نفسو وتتفؽ مع معنى المفردات في النسخة األصمية ،وبذلؾ تحقؽ الباحث مف صحة
الترجمة.
 -2تـ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس عف طريؽ تطبيقو عمى العينة
طالبا بالمرحمة المتوسطة في المممكة العربية
السيكومترية البالغ عددىا ()444
ً
السعودية وكانت النتائج كالتالي:
أ -ثبات املكٔاع :تـ حساب ثبات المقياس عف طريؽ معامؿ الفا كرونباخ وتراوحت قيـ
معامبلت الثبات لؤلبعاد الفرعية عمى الترتيب ()1,62 – 1,81؛ وكذلؾ باستخداـ
التجزئة النصفية حيث بمغت معامبلت الثبات باستخداـ معادلة "جتماف" لؤلبعاد الفرعية
ويبلحظ أف جميع قيـ معامبلت الثبات مرتفعة؛ مما يدلؿ
عمى الترتيب (ُ )1,69 -1,14
عمى ثبات المقياس.
ب -االتطام الداخلٕ :تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مفردات كؿ بعد والدرجة الكمية لو حيث
تراوحت معامبلت االرتباط بيف ( )1,64 – 1,76وجميعيا داؿ عند مستوى داللة
() 1.16؛ كذلؾ تـ حساب معامبلت االرتباط البينية بيف أبعاد المقياس وكانت جميعيا
دالة عند مستوى داللة ( )1.16ويوضح جدوؿ ( )9قيـ ىذه المعامبلت.
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ا٤ثؼبد
اٌٍطف
ثبٌزاد
اٌحىُ
اٌزارٟ
أ٦غبٔ١خ
اٌّشزشوخ
اٌؼضٌخ
اٌ١مظخ
اٌؼمٍ١خ
ا٦فشاؽ
فٟ
اٌزٛحذ

عذٚي ().
ِؼبِالد االسرجبؽ اٌج١ٕ١خ ٌ٥ثؼبد اٌفشػ١خ ٌّم١بط اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد
اٌ١مظخ
اٌؼضٌخ
أ٦غبٔ١خ
اٌحىُ
اٌٍطف
اٌؼمٍ١خ
اٌّشزشوخ
اٌزارٟ
ثبٌزاد
--3,00-

---

3.5.

3,..-

---

3,.53,.1

3,51
3,.0-

3,.13,.1

--3,08-

---

3,.1-

3,00

..،-

3,..

3,13-

ا٦فشاؽ
ف ٟاٌزٛحذ

---

يتضح مف جدوؿ ( )9وجود ارتباطات بينية بيف أبعاد المقياس ،حيث ارتبطت األبعاد
اإليجابية مع بعضيا البعض ارتباطاً إيجابياً وسمبياً مع األبعاد السمبية ،وعمى النقيض ارتبطت

األبعاد السمبية إيجابياً مع بعضيا البعض وسمبياً مع األبعاد اإليجابية ،وتشير نتائج االتساؽ

إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة مف االتساؽ الداخمي.

ج-الصدم العاملٕ :تـ التحقؽ مف الصدؽ العاممي باستخداـ التحميؿ العاممي التوكيدي مف
الدرجة األولى بطريقة االحتماؿ األقصى ،والتي أسفرت عف تشبع مفردات المقياس عمى ستة
ويطمؽ عميو
أبعاد فرعية ،التي تشبعت عمى عامميف ،أحدىما تشبعت عميو األبعاد اإليجابية ُ
عامؿ التعاطؼ مع الذات ،واآلخر تشبعت عميو األبعاد السمبية ويطمؽ عميو عدـ التعاطؼ مع
الذات ،كما أ سفر التحميؿ العاممي عف وجود عبلقة ارتباطية سمبية بيف العامميف األساسييف
إحصائيا،
بمغت قيمتيا ()1,49 -؛ وقد بمغت قيمة كا ،)641.672( 2وىي قيمة غير دالة
ً

مما يؤكد عمى جودة مطابقة البيانات مع النموذج المقترح ،ويوضح شكؿ ( )4المسار
التخطيطي لنموذج التحميؿ العاممي التوكيدي لممتغيرات التي تشبعت بالعامؿ الكامف عمى
مقياس التعاطؼ مع الذات؛ وعند محاولة الباحث إجراء تحميؿ عاممي مف الدرجة الثانية عمى

أبعاد المقياس أس فرت النتائج عف عدـ تشبع األبعاد الفرعية عمى عامؿ عاـ لذلؾ ال يمكف
استخداـ الدرجة الكمية لقياس التعاطؼ مع الذات إنما يتـ استخداـ درجات كؿ عامؿ عمى
حدة.
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شىً (ّٛٔ )0رط اٌزحٍ ً١اٌؼبٍِ ٟاٌزٛو١ذٌّ ٞم١بط اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد
Chi-Square= 130,872, Df= 000, RMSEA=0,051, GFI =0,091,
AGFI=0,099

يتضح مف شكؿ ( )2أف قيـ مؤشرات حسف المطابقة كانت في المدى المثالي ليا حيث
بمغت قيمة كا )641.672( 2وىي قيمة غير دالة ،كما بمغت قيمة ،)1,116( RMSEAقيمة
 ،(1,146( GFIوقيمة  ،)1,144( AGFIكما يتضح مف الشكؿ تشبع كؿ عامؿ باألبعاد
الفرعية الخاصة بو حيث بمغت قيمتيا لعامؿ التعاطؼ مع الذات ()1,14 ،1,86 ،1,72؛
وبمغت قيمة التشبع لعامؿ عدـ التعاطؼ مع الذات بيف ( ،)1,79 ،1,12 ،1,77كما
تراوحت معامبلت التشبع لممفردات عمى األبعاد الفرعية بيف ( )1,19 – 1,44وىي تشبعات
مرتفعة ،وتدؿ ىذه القيـ عمى حسف مطابقة البيانات لمقياس التعاطؼ مع الذات ،كما يتضح
مف القيـ الواردة في شكؿ ( )4أف جميع مفردات المقياس متشبعة بالعوامؿ الكامنة عند
مستوى داللة ( ) 1.16مما يدلؿ عمى صدؽ جميع مفردات المقياس؛ وكذلؾ تشبعت جميع
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العوامؿ الكامنة مف الدرجة األ ولى بالعامؿ الكامف مف الدرجة الثانية ،أي أف التحميؿ العاممي
التوكيدي قدـ دليبلً قوياً عمى صدؽ البناء.

الصْزٗ اليَا ٜ٘ٔللنكٔاع :تكوف المقياس في صورتو النيائية مف  28مفردة موزعة عمى
ُبعديف رئيسييف أحدىما إيجابي ويسمى (التعاطؼ مع الذات) ،ويتكوف مف ثبلثة أبعاد فرعية
ىي ( المطؼ بالذات ،اإلنسانية المشتركة ،اليقظة العقمية)؛ أما البعد اآلخر فيسمى (عدـ
بعد سمبي ،ويتكوف مف ثبلثة أبعاد فرعية ىي (الحكـ الذاتي ،العزلة ،اإلفراط
التعاطؼ) وىو ُ
في التوحد)؛ ويتـ تطبيؽ كبل البعديف السمبي واإليجابي بشكؿ منفصؿ وذلؾ وفؽ نتائج البنية
العاممية التي توصؿ إلييا الباحث؛ وتتـ االستجابة عمى بنود المقياس وفقاً لمقياس ليكرت

الخماسي؛ وتأخذ ىذه البدائؿ الدرجات مف " "1إلى " "6عمى التوالي؛ ويتراوح مدى الدرجات
الكمي سواء لمبعد اإليجابي أو السمبي ( ،)64 – 81حيث تُشير الدرجة المرتفعة في البعد
اإليجابي إلى ارتفاع التعاطؼ مع الذات وعمى النقيض تُشير الدرجة المرتفعة عمى البعد

السمبي إلى انخفاض التعاطؼ مع الذات؛ وتمت صياغة جميع فقرات المقياس بشكؿ ال يوحي

بارتباطيا بأي بعد مف أبعاد المقياس.

قاٜن٘ اضطساب ما بعد الصدم٘ ): The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5
إعداد Weathers et al, 2013 /تعسٓب الباسح
تعد قائمة اضطراب ما بعد الصدمة

)The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5

استخداما في تشخيص االضطراب وذلؾ لممرحمة العمرية بيف ( 6إلى )66
مف أكثر األدوات
ً
عرضا مف األعراض
سنة ،وتعد ىذه القائمة أحد مقاييس التقدير الذاتي ،وتتكوف مف ()21
ً
التي تـ تحديدىا في ضوء معايي ر الدليؿ التشخيصي االحصائي الخامس لبلضطرابات النفسية

والعقمية ( ،)DSM-5وتتـ االستجابة عمى ىذه القائمة عمى مقياس ليكرت متدرج مف ()1
نقاط ،تبدأ مف (صفر) إلى ( )9؛ في ضوء األحداث الصادمة التي حدثت لمحالة في الشير
السابؽ لمتطبيؽ وتتراوح الدرجات عمى ىذه القائمة بيف (صفر إلى  61درجة) وتراوحت
درجات القطع بيف ( 44 : 46درجة) ،ويستغرؽ تطبيقيا مف ( 1إلى  61دقائؽ).
وتختمؼ ىذه القائمة عف القائمة السابقة والتي اعتمدت عمى معايير الدليؿ
التشخيصي االحصائي الرابع لبلضطرابات النفسية والعقمية في عدة نقاط تمثمت في إضافة
ثبلثة عناصر جديدة لتقييـ االضطراب وىي ( الموـ ،العواطؼ السمبية ،السموؾ المتيور)،
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وكذلؾ إعادة صياغة العناصر الموجودة لتعكس التغييرات عمى االضطراب في ضوء الدليؿ
التشخيصي المستخدـ؛ كما تضمنت القائمة السابقة أكثر مف إصدار تمثمت في الصورة
(العسكرية – المدنية – المحددة) وتختمؼ التعميمات فييا ولكف تـ توحيد ىذه الصور في
النسخة الخامسة وتـ اعتماد نسخة واحدة فقط ،كذلؾ اختمؼ سمـ التقدير حيث تـ وضع سمـ
تقدير مف( صفر إلى  )9لكؿ عرض مف األعراض ،لكف في النسخة السابقة كاف التقدير مف(
 ) 1: 6وكانت االستجابات في النسخة القديمة ىي (ليس عمى االطبلؽ – قميبلً – معتدؿ –
قميؿ جدا – شديد لمغاية ) ،أما االستجابات في النسخة الخامسة فتمثمت في (بتاتاً – قميبلً –
متوسط – أكثر مف المتوسط – بشكؿ مفرط).

وتـ حساب الخصائص السيكومترية ليذه القائمة في عدة دراسات منيا دراسة
) Blevins et al (2015والتي أُجريت عمى عينة قواميا ( )276مف طبلب الجامعة بمتوسط
عمري قدره ( )64.48وانحراؼ معياري مقداره ( ،)2,81حيث تراوحت قيـ معامؿ االتساؽ
الداخمي بيف ( )1,61 : 1,79وكانت قيمة معامؿ ألفا ( )1,49وتـ إعادة التطبيؽ لمقائمة
وبمغت قيمتو ( ،)1,62وأشارت التحميبلت العاممية إلى تشبع جميع مفردات المقياس تحت
عامؿ عاـ واحد يقيس االضطراب.
ومف الدراسات التي تناولت حساب الخصائص السيكومترية دراسة ) Sveen et al (2016والتي
أُجريت عمى عينة مف آباء وأميات األطفاؿ الذيف تعرضوا لحروؽ شديدة وبمغ قواميا ()82
ولي امر تراوحت أعمارىـ بيف ( 11 : 24سنة) بمتوسط عمري قدره ( )46وانحراؼ معياري
( ) 8,6وأسفرت أىـ نتائجيا إلى تمتع المقياس بخصائص سيكومترية مرتفعة حيث تراوحت
قيـ معامؿ ألفا بيف ( )76 ،1 ،1,17بينما تراوحت قيـ االتساؽ الداخمي بيف (،1,91
 )1,78وكانت درجة القطع ( )46درجة.

خطْات تعسٓب الكاٜن٘:
 -6تمت ترجمة مفردات القائمة البالغ عددىا ( )21مفرده وعرضيا عمى ثبلثة مف
المتخصصيف في المغة اإلنجميزية ( تخصص ترجمة) بكمية المغات والترجمة بجامعة
الممؾ خالد -الممكة العربية السعودية وبمراجعة الترجمة تـ إجراء بعض التعديبلت
المغوية التي اقترحيا المحكموف؛ ثـ ُعرض عمى ثبلثة مف المتخصصيف في الصحة
النفسية والطب النفسي لمتحقؽ مف الصياغة النفسية وتـ تعديؿ بعض المفردات بما
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يتفؽ مع آراء المحكميف؛ وقاـ الباحث بعد ذلؾ بإجراء ترجمة عكسية (مف المغة
ووجد
العربية إلى المغة اإلنجميزية) وعرضيا عمى متخصصيف في المغة اإلنجميزية ُ

أنيا تحقؽ نفس اليدؼ وتتفؽ مع معنى المفردات في النسخة األصمية وبذلؾ تحقؽ

الباحث مف صحة الترجمة.
 -2تحقؽ الباحث مف الخصائص السيكومترية لممقابمة عف طريؽ تطبيقيا عمى عينة
قواميا ( ) 444طالب بالمرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية وكانت
النتائج كالتالي:
أ -ثبات المقياس :قاـ الباحث بحساب ثبات المقياس عف طريؽ معامؿ الفا كرونباخ
وبمغت قيمتو لمدرجة الكمية ()1,68؛ وكذلؾ باستخداـ التجزئة النصفية باستخداـ
معادلة "جتماف" حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف نصفي االختبار( ،)1,66وىي
قيـ دالة عند مستوى داللة ( )1.16مما ُيشير إلى ثبات القائمة.
ب -االتساؽ الداخمي :تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات القائمة
والدرجة الكمية ليا حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف ( )1,64 – 1,74وجميعيا
داؿ عند مستوى داللة (.)1.16
ج -تـ حساب الصدؽ التبلزمي ،حيث تـ تطبيؽ القائمة ( ،)PCL-5عمى العينة
السيكومترية  ،وفي نفس الوقت تـ تطبيؽ محؾ خارجي وىو (مقياس كرب ما بعد
الصدمة لدافيدسوف -ترجمة عبد العزيز ثابت )6446 ،والذي يتكوف مف  67مفردة
موزعة عمى ثبلثة أبعاد وىي (استعادة الخبرة الصادمة ،تجنب الخبرة الصادمة،
االستثارة ،وتـ إعداده وفؽ معايير الدليؿ التشخيصي االحصائي الرابع لبلضطرابات
النفسية والعقمية ،وتـ حساب معامؿ اال رتباط بيف القائمة والمحؾ وبمغت قيمة معامؿ
االرتباط لمدرجة الكمية ( )1,74وىي قيمة دالة عند مستوى  1,16مما يؤكد صدؽ
المقياس وصبلحيتو لبلستخداـ.
د -الصدؽ العاممي :تـ التحقؽ مف الصدؽ العاممي باستخداـ التحميؿ العاممي التوكيدي مف
الدرجة األولى بطريقة االحتماؿ األقصى ،والتي أسفرت عف تشبع جميع مفردات المقياس عمى
إحصائيا ،مما يؤكد عمى
عامؿ عاـ واحد؛ وقد بمغت قيمة كا )84,99( 2وىي قيمة غير دالة
ً
جودة مطابقة البيانات مع النموذج المقترح ،ويوضح شكؿ ( )9المسار التخطيطي لنموذج
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التحميؿ العاممي التوكيدي لممتغيرات التي تشبعت بالعامؿ الكامف عمى قائمة اضطراب ما بعد
الصدمة ،وكذلؾ تشبعات المفردات عمى العامؿ العاـ والخطأ المعياري.

شىً().
ّٔٛرط اٌزحٍ ً١اٌؼبٍِ ٟاٌزٛو١ذٌ ٞمبئّخ اػطشاة ِب ثؼذ اٌظذِخ
Chi-Square=69,44 , Df= 000, RMSEA=0,000, GFI =0,000, AGFI=0,000

يتضح مف شكؿ ( )9أف قيـ مؤشرات حسف المطابقة كانت في المدى المثالي ليا
حيث بمغت قيمة كا )84,99( 2وىي قيمة غير دالة ،كما بمغت قيمة كؿ مف ( ;GFI; AGFI

،"0,00" )RMSEAمما ٌيشير إلى حسف مطابقة النموذج األمر الذي يدلؿ عمى الصدؽ
ممخصا لنتائج التحميؿ العاممي لممتغيرات المشاىدة
العاممي لمقائمة ،كما يوضح جدوؿ ()1
ً
(نموذج العامؿ الكامف الواحد).
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عذٚي (:)5رشجؼبد ػجبساد لبئّخ اػطشاة ِب ثؼذ اٌظذِخ ثبٌؼٛاًِ اٌىبِٕخ ِٓ اٌذسعخ اٌٝٚ٤
اٌفمشح

اٌزشج
ع

اٌخطأ
اٌّؼ١بسٞ

لّ١خ (د)
ٚدالٌزٙب

اٌفمشح

اٌزش
ثغ

اٌخطأ
اٌّؼ١بسٞ

لّ١خ (د)
ٚدالٌزٙب

1
8
0
.
5
.
.
0
1
13

3,01
3...
3,01
3,05
3,..
3,03
3,0.
3,..
3,.5
3,00

3,.5
3,1.
3,..
3,00
3,01
3,..
3,10
3,..
3,.0
3,0.

**1,05.
**.,.53
**1,..3
**8,80.
**1,1..
**1,.0.
**.,...
**1,.58
**1,...
**8,8.0

11
18
10
1.
15
1.
1.
10
11
83

3,0.
3,.0
3,..
3,01
3,08
3,03
3,01
3,.5
3,00
3,.5

3,0.
3,11
3,8.
3,.1
3,80
3,8.
3,10
3,.8
3,80
3,00

**8,8.3
**.,313
**8,180
**1,1..
**8,180
**0,000
**.,1..
**1,.05
**0,1.8
**8,8.8

** داٌخ ػٕذ 3,31

يتضح مف القيـ الواردة في جدوؿ ( ) 1أف جميع مفردات المقياس متشبعة بالعوامؿ
الكامنة عند مستوى داللة ( ،)1.16مما يدلؿ عمى صدؽ جميع مفردات المقياس؛ وكذلؾ
تشبعت جميع العوامؿ المشاىدة بالعامؿ الكامف مف الدرجة األولى؛ أي أف التحميؿ العاممي
التوكيدي قدـ دليبلً قوياً عمى صدؽ البناء؛ وقد اعتمد الباحث عمى نفس طريقة التصحيح
األصمية لمقائمة مع نفس البدائؿ ،كما اعتمد عمى درجة القطع ذاتيا التي وضعيا ُمعد

القائمة.

المقابمة اإلكمينيكية لتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة Clinician Administered

) PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5إعداد )Weathers et al (2013
تعريب الباحث:

بندا تستخدـ مف أجؿ تشخيص
ىي مقابمة إكمينيكية شبو منظمة مكونة مف (ً )41

اضطراب ما بعد الصدمة في ضوء معايير الدليؿ التشخيصي االحصائي الخامس لبلضطرابات
النفسية والعقمية ( ،) DSM-5وتـ اعتبار ىذه المقابمة المعيار الذىبي في تقييـ وتشخيص
أساسيا في تقييـ التحسف في أعراض اضطراب ما بعد
اضطراب ما بعد الصدمة؛ كما تعد جزًءا
ً
الصدمة خبلؿ التدخبلت العبلجية؛ ويتـ التشخيص خبلؿ شير أو أسبوع مف حدوث الصدمة،
عرضا مف أعراض اضطراب ما بعد
وكذلؾ التشخيص مدى الحياة ،باإلضافة إلى تقييـ ()21
ً
الصدمة؛ تستيدؼ أسئمة المقابمة بداية األعراض ومدتيا والضغط النفسي الواقع عمى
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المريض ،وكذلؾ شدة ىذه األعراض ،ويستغرؽ تطبيؽ ىذه المقابمة في حدود ()81 : 91
دقيقة.
يتـ تسجيؿ الدرجات في ىذه المقابمة عف طريؽ تحديد عدد مرات تكرار العرض ،وكذلؾ شدة
األعراض في المعايير الستة التشخيصية ،وتشمؿ:
ويقصد بو معايشة
 -6توفر عرض واحد مف المعيار الثاني المسمى " التدخؿ القيري " ُ
الصدمة بشكؿ مستمر وأعراض ىذا المعيار تتضمف الذكريات القيرية المتكررة بشكؿ ال
ارادي ،الكوابيس المزعجة ،معايشة الحدث الصدمي بشكؿ مستمر ،الضيؽ الشديد،
اضطرابات فسيولوجية عقب التعرض لمثيرات متعمقة بالصدمة.
ويقصد بو تجنب المثيرات
 -2توفر عرض واحد مف المعيار الثالث المسمى "التجنب" ُ
المسببة لحالة الضيؽ المرتبط بالصدمة ،وأعراض ىذا المعيار ىي وجود أفكار أو
انفعاالت متعمقة بالصدمة؛ رسائؿ التذكير الخارجية المتعمقة بالصدمة وتتضمف ىذه
الرسائؿ األماكف أو األشخاص أو المواقؼ المرتبطة بالحدث الصادـ.
 -4توفر عرضيف مف أعراض المعيار الرابع المسمى " التغيرات اإلدراكية والحالة المزاجية"
ويقصد بيا التغيرات السمبية التي حدثت في الحالة اإلدراكية والمزاجية عقب التعرض
ٌ
لمصدمة ،وأعراض ىذا المعيار ىي فقداف الذاكرة النفسي لؤلحداث الرئيسية لمموقؼ
الصدمي ،وجود معتقدات سمبية تجاه النفس واآلخريف ،لوـ الذات أو اآلخريف بشكؿ
مستمر ،وجود مشاعر سمبية دائمة ،اىماؿ األنشطة التي كانت تعتبر ميمة قبؿ
التعرض لمصدمة ،االنفصاؿ عف اآلخريف ،الشعور المستمر باالنقباض.
المسمى " التغيرات في مستوى االنتباه"
 -9توفر عرضيف مف أعراض المعيار الخامس و ُ
ويقصد بو حدوث تغيرات في عممية االنتباه عقب الحدث الصدمي ،وأعراض ىذا المعيار
ٌ
ىي ظيور سموكيات عدوانية ،تدمير الذات ،فرط االستثارة ،مشكبلت التركيز ،اضطرابات

النوـ.
 -1المعيار السادس وىو استمرار األعراض السابقة لمدة شير واحد عمى األقؿ وكذلؾ تؤدي
إلى خمؿ وظيفي سواء في المجاؿ االجتماعي أو الميني أو غير ذلؾ مف الوظائؼ
االنسانية
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ويتـ تقييـ درجة خطورة االضطراب عمى سمـ مف أربع درجات تتمثؿ في الدرجة
(صفر)  : Absentويقصد بيا عدـ وجود االضطراب وتكوف ناتجة عف عدـ وجود أي عرض
مف األعراض لدى المريض؛ الدرجة ( : Mild )6ويقصد بيا اضطراب بسيط وتكوف ناتجة
عف توافر المعايير ولكف بدرجة بسيطة أو عدـ توفر معيار مف المعايير التشخيصية؛ الدرجة
( : Moderate: )2ويقصد بيا اضطراب متوسط وتكوف ناتجة عف توفر المعايير لفترة زمنية
تزيد عف الشيريف ،باإلضافة إلى وجود مف  21إلى  % 41مف األعراض بدرجة شديدة
وبيذا تكوف المشكمة بحاجة إلى التدخؿ.؛ الدرجة ( : Severe : )4ويقصد بيا اضطراب
شديد ،وتكوف ىدفاً بار ازً لمتدخؿ ،ويتطمب تحديد ىذه الدرجة ظيور األعراض دوف توقؼ
بشكؿ مستمر لمدة أسبوعيف أو أكثر ،باإلضافة إلى توفر ما نسبتو  11إلى  %81مف
األعراض بدرجة شديدة ؛ الدرجة ( : Extreme )9ويقصد بيا اضطراب عميؽ وفيو يصؼ
المريض اعراض دراماتيكية والمشكمة تكوف صعبة بشكؿ ال يمكف السيطرة عميو.

خطْات تعسٓب املكابل٘:
أ-تمت ترجمة مفردات المقابمة البالغ عددىا ( )41مفرده وعرضيا عمى ثبلثة مف
المتخصصيف في المغة اإلنجميزية ( تخصص ترجمة) بكمية المغات والترجمة بجامعة الممؾ
خالد -الممكة العربية السعودية وبمراجعة الترجمة تـ إجراء بعض التعديبلت المغوية التي
اقترحيا المحكميف؛ ثـ ُعرض عمى ثبلثة مف المتخصصيف في الصحة النفسية والطب النفسي
لمتحقؽ مف الصياغة النفسية وتـ تعديؿ بعض المفردات بما يتفؽ مع آراء المحكميف؛ وقاـ
الباحث بعد ذلؾ بإجراء ترجمة عكسية (مف المغة العربية إلى المغة اإلنجميزية) وعرضيا عمى
ووجد أنيا تحقؽ نفس اليدؼ وتتفؽ مع معنى المفردات في
متخصصيف في المغة اإلنجميزية ُ
النسخة األصمية وبذلؾ تحقؽ الباحث مف صحة الترجمة
ب-تـ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقابمة عف طريؽ تطبيقيا عمى عينة قواميا
( )41طالب بالمرحمة المتوسطة ممف سبؽ وتـ تشخيصيـ بواسطة قائمة اضطراب ما بعد
الصدمة  PCL-5وكانت النتائج كالتالي.
ج-ثبات المقياس :ثـ حساب ثبات المقابمة عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباخ وبمغت قيمتيا
()1.42؛ كذلؾ ُحسب عف طريؽ إعادة التطبيؽ بعد مرور أسبوعيف ،وبمغت قيمة معامؿ
االرتباط بيف التطبيقيف ( ،)1,66مما ُيشير إلى ثبات المقابمة.
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د-االتساؽ الداخمي :تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات المقابمة والدرجة
الكمية ليا حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف ( )1,46 – 1,69وجميعيا داؿ عند مستوى
داللة (.)1.16
ىػ -الصدؽ التبلزمي ،حيث تـ تطبيؽ المقابمة االكمينيكية ) (CAPS-5عمى العينة
السيكومترية المستخدمة في تقنيف المقابمة ،وفي الوقت نفسو تـ تطبيؽ محؾ خارجي وىو
(المقابمة االكمينيكية المستندة عمى الدليؿ التشخيصي االحصائي الرابع لبلضطرابات النفسية
والعقمية  PTSD Symptom Scale - Interview (PSS-I) for DSM-IVمف إعداد ( Foa et al,

عنصر تقُيـ وجود وشدة اعراض اضطراب
ًا
 )1993وىي مقابمة شبو منظمة تتكوف مف ()67
وحسب معامؿ االرتباط بيف الدرجة
ما بعد الصدمة ويستغرؽ تطبيقيا حوالي ( )21دقيقةُ ،

الكمية والمحؾ وبمغت قيمتو لمدرجة الكمية ( )1.64وىي قيمة دالة عند مستوى ( )1.16مما

يؤكد صدؽ المقابمة وصبلحيتيا لبلستخداـ.

الربىامر اإلزغادٖ الكاٜه عل ٙالعالز املستهص عل ٙالتعاطف  :إعداد الباسح
متَٔد:

اعتمد الباحث في تصميـ البرنامج اإلرشادي عمى التدخؿ الذي قدمو )Gilbert (2009

والذي أطمؽ عميو العبلج المرتكز عمى التعاطؼ )Compassion Focused Therapy (CFT

وذلؾ بيدؼ تنمية التعاطؼ مع الذات ،وخفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى الطبلب ضحايا
التنمر اإللكتروني.
وتـ إعداد البرنامج في ضوء االطبلع عمى الكتب والدراسات التي تناولت العبلج
المرتكز عمى التعاطؼ ومنيا  :تدريب عقولنا عمى التعاطؼ Training Our Minds in, with

 ،)Gilbert, 2010( and for Compassionالعبلج المرتكز عمى التعاطؼ مع الغضب

A

،)Kolts, 2016( Compassion-Focused Therapy Approach for Working with Anger
كما تـ االطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناولت العبلج القائـ عمى التعاطؼ سواء التي
نفسيا أو التي ىدفت إلى تنمية
ىدفت إلى خفض ومواجية األعراض المرضية لممضطربيف
ً
ميارات التعاطؼ مع الذات ،وتـ عرضيا في الجزء الخاص بالدراسات السابقة مف الدراسة
الحالية ،كما تـ الرجوع إلى األطر النظرية التي تناولت العبلج المرتكز عمى التعاطؼ وما
تضمنو مف أسس ومبادئ وافتراضات ،وقد تـ عرضيا في اإلطار النظري لمدراسة الحالية.
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 -6الف ٘ٝاملطتَدف٘ مً الربىامر :تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي عمى عينة قواميا ( )7مف
الطبلب الذكور في المرحمة المتوسطة بمدينة أبيا ،وقد تـ اختيارىـ مف الطبلب
ضحايا التنمر اإللكتروني والذيف حصموا عمى درجة القطع في قائمة اضطراب ما بعد
الصدمة وكذلؾ المقابمة اإلكمينيكية ،وفي الوقت نفسو يعانوف مف انخفاض مستوى
التعاطؼ مع الذات وفؽ المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية.

 - 2أٍداف الربىامر:
أ -اهلدف العاو :ىدؼ البرنامج إلى التثقيؼ النفسي ألفراد العينة حوؿ مكونات التعاطؼ
مع الذات وكيفية تأثيرىا عمى عقولنا ،وكذلؾ الصدمات النفسية وما يمكف أف تفعمو
في عقولنا وكيفية مواجية االضطرابات الناتجة عف الصدمة النفسية باستخداـ
ميارات التعاطؼ مع الذات؛ كما ىدؼ إلى إكساب عينة الدراسة بعض الميارات
والتدريبات التي تستخدـ في تحسيف مكونات التعاطؼ مع الذات.
ب -اهلدف الْقا :ٕٜيتمثؿ في إكساب أفراد العينة ميارات التعاطؼ مع الذات وممارستيا
أساسيا في شخصياتيـ عند مواجية أي خبرة
بشكؿ مستمر ،بحيث تصبح مكوًنا
ً
إيجابيا عمى
سمبية أو مشكمة نفسية تواجييـ في حياتيـ بشكؿ عاـ ،مما يؤثر
ً
توافقيـ النفسي واحساسيـ بالرفاىية النفسية.

ج -اهلدف العالدٕ :يتمثؿ في خفض اعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة
الدراسة الحالية ممف حصموا عمى درجة القطع عمى قائمة اضطراب ما بعد الصدمة
( ،)PCL-5وكذلؾ المقابمة اإلكمينيكة.
د -األٍداف إدسا :ٜ٘ٔتتمثؿ األىداؼ اإلجرائية الخاصة المأموؿ تحققيا مف خبلؿ جمسات
البرنامج اإلرشادي فيما يمي:
 .6استعراض الطريقة التي تعمؿ بيا عقولنا ،ولماذا تعمؿ بيذه الطريقة.
 .2التعرؼ عمى الصدمات النفسية وتأثيراتيا السمبية عمى عقولنا.
 .4إكساب الطبلب معمومات عف التعاطؼ مع الذات واىميتو في المساعدة عمى مواجية
الصعوبات المختمفة.
 .9ممارسة تدريبات مختمفة لتنمية التعاطؼ وتحقيؽ التفاىـ العاطفي مع تجاربنا
الصادمة.
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 .1التعرؼ عمى نموذج الحمقات الثبلث لبلنفعاالت.
 .8تطبيؽ نموذج الحمقات الثبلث عمى حاالت التيديد التي يمر بيا الفرد
 .7التمييز بيف العقؿ التعاطفي والعقؿ الميدد وكيفية التحوؿ بينيما.
 .6التعرؼ عمى اضطراب ما بعد الصدمة كرد فعؿ ناتج عف التيديد النابع مف الوقوع
ضحية لمتنمر اإللكتروني.
 .4استعراض تأثيرات اضطراب ما بعد الصدمة عمى انفعاالتنا وكيفية توجيو االنتباه لمحد
مف أثاره.
 .61اضطراب ما بعد الصدمة مف وجية نظر العقؿ التعاطفي.
 .66التعرؼ عمى تأثير اضطراب الصدمة في النمو العقمي.
 .62التعرؼ عمى تأثير العادات الصعبة عمى الدماغ.
 .64استعراض كيفية إنشاء أنماط متعاطفة في عقولنا
 .69استعراض نموذج المواجية لممواقؼ الصعبة.
 .61التعرؼ عمى كيفية تطوير أنماط تعاطفية جديدة.
 .68التعرؼ عمى الخوؼ مف التعاطؼ وتأثيراتو السمبية عمى عقولنا.
 .67اكتشاؼ ميارات التفكير الحنوف والتدريب عمييا.
 .66ممارسة كيفية العمؿ الحنوف في المواقؼ الصعبة واسيامو في مواجيتيا.
 .64التعرؼ عمى التفكير التعاطفي وعبلقتو باالنفعاالت والسموؾ
 .21استعراض الميارات التوكيدية والتدريب عمييا
 .26التعرؼ عمى طرؽ تحسيف العبلقة باألخريف باستخداـ التعاطؼ.
 .22التعرؼ عمى تأثير النمو اإليجابي في مساعدة اآلخريف.

ٍـ  -األضظ اليظسٓ٘ للربىامر :
-

تـ بناء البرنامج في ضوء أسس عممية تمثمت في العبلج المرتكز عمى لتعاطؼ
ولذي قدمو ) Gilbert (2009وذلؾ لتقديـ كؿ مف :الخدمات التثقيفية حوؿ
موضوعات البرنامج والمتمثمة في العبلج المرتكز عمى التعاطؼ ،وكذلؾ اضطراب ما
بعد الصدمة النفسية؛ كما تـ تقديـ خدمات تدريبية مباشرة ألفراد العينة بيدؼ تنمية
ميارات التعاطؼ لدييـ وتحسينيا لدييـ حتى تُصبح جزًءا مف تكوينيـ المعرفي؛
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األمر الذي ينعكس إيجاب ًيا عمى مواجية مشكبلتيـ النفسية ومنيا اضطراب ما بعد

الصدمة.

 ينتمي العبلج المرتكز عمى التعاطؼ  CFTإلى الموجة الثالثة مف العبلج النفسيوالتي تعطي أىمية لبلنفعاالت اإليجابية في العممية العبلجية بشكؿ أكثر مف البرامج
العبلجية التقميدية ،وذلؾ مف خبلؿ تكويف اتجاىات تميؿ نحو التعاطؼ مع الذات
ومع اآلخريف ،وىو اتجاه إنساني لمعمؿ مع حاالت النقد الذاتي المصاحب
لبلضطرابات واألمراض النفسية؛ وقد قاـ العبلج عمى مجموعة مف المبادئ وضعيا
) Gilbert (2014ومنيا :أف جميع العبلجات النفسية تتـ بطريقة حنونة تحترـ
الشخص وتدعـ لدييـ المطؼ ؛ يتشكؿ الدماغ البشري ويتطور مف اجؿ المعالجة
االجتماعية ،ويتـ تطوره مف خبلؿ العبلقات التي تحكـ كؿ مف السياقات االجتماعية
المبكرة والسياقات الحالية وذلؾ لفيـ مشكبلت الصحة النفسية والعقمية ،حيث تُظير
العبلقات القائمة عمى التعاطؼ العديد مف اآلثار الفسيولوجية الجيدة عمى الدماغ
وكذلؾ عمى المستوى النفسي؛ العبلقات الذاتية – بيف الفرد ونفسو خاصة عند
شعوره بالخزي والنقد الذاتي ،نعد ىي األساس في تحفيز المشكبلت النفسية والعقمية
؛ تدريب األشخاص عمى التعاطؼ لو العديد مف الفوائد الفسيولوجية (عمى مستوى
الدماغ) ،والنفسية (مراجية االمراض النفسية) ،و العبلجية ؛ حتى مع األفراد المذيف
يعانوف مف صعوبات شديدة في الصحة العقمية.
 سعت كثير مف الدراسات لتنمية ميارات التعاطؼ مع الذات مف خبلؿ البرامجالمختمفة مثؿ دراسة ) Muris et al (2016التي استخدمتو مع القمؽ واالكتئاب،
ودراسة  (Koç & Ermiş (2016),التي وظفتو مع حاالت القمؽ االجتماعي،
ودراسة ) Yang& Mak(2017والتي وظفتو في عبلج وصمة الذات ،ودراسة
)Homan& Sirois (2017والتي أظيرت نتائجيا أف التعاطؼ مع الذات فعاؿ في
عبلج الضغوط النفسية ،كما بينت الدراسات السابقة أف التعاطؼ مع الذات لـ يؤثر
فقط عمى المرض النفسي مف خبلؿ الحد مف العوامؿ التي تؤدي إلى النقد الذاتي،
ولكنو ساىـ في تحسيف الصحة النفسية والعقمية وكذلؾ تحسيف الرفاىية النفسية
لدييـ مف خبل ؿ زيادة المطؼ بالذات واليقظة العقمية واإلنسانية العامة.
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 يتضمف التعاطؼ مع الذات تغيير وجية نظر الفرد في المواقؼ الضاغطة حتى يراهبشكؿ إيجابي وذلؾ مف خبلؿ إعادة البناء المعرفي لديو ،حتى يتمكف مف إعادة
تفسير ىذه المواقؼ ،كما انو يعزز المواجية التوافقية ليذه المواقؼ (الضبع،
.)2166
-

اعتمد العبلج المرتكز عمى التعاطؼ عمى نموذجيف لمتنظيـ االنفعالي أحدىما تطوري
واآلخر عصبي ،إذ يشير إلى أف دوافعنا االجتماعية تطورت عبر مبلييف السنيف،
ويتـ تنظيميا عبر ثبلثة أنظمة محددة أوليا ىو اكتشاؼ التيديدات واالستجابة ليا
"مثؿ مشاعر القمؽ والغضب والتجنب والخضوع" ،ثانياً :االكتشاؼ واالستجابة

لممكافأت ،ثالثاً :اكتشاؼ األماف ومشاعر الرضا واليدوء واالنتماء؛ ويفترض العبلج

القائـ عمى التعاطؼ أف األمراض واالضطرابات النفسية تنشأ نتيجة التنظيـ السيئ

لبلنفعاالت الناتج عف بيئات التربية الصعب ة ،الذكريات الصادمة التي تتـ معالجتيا
بشكؿ سيئ ،العيش في بيئات معادية ،األمر الذي يؤثر سمبياً عمى التوازف النفسي

لدى الفرد ).)Goss. & Allan, 2014

 يستند العبلج القائـ عمى التعاطؼ إلى عمـ النفس التطوري والذي يشدد عمى أىميةفيـ ادمغتنا وعمى كيفية تشكيميا خبلؿ العمميات التطورية عبر مبلييف السنيف؛ حيث
تطورت مف الدوافع األساسية المتمثمة في تحقيؽ الحاجات األساسية مثؿ الغذاء
والتناسؿ والعناية باألبناء إلى أف وصمت ومع التطور المعرفي اليائؿ إلى القدرة عمى
التخطيط والتخيؿ والمراقبة الذاتية ،االمر الذي يسمح لنا بمعالجة المشكبلت المعقدة
وتشكيؿ مجموعات اجتماعية كبيرة ).)Gilbert, 2014
ويرى ) Irons& Lad. (2017أنو بالرغـ مف ىذا التطور إال أنو تسبب
في خمؽ مشاكؿ لؤلفراد ،حيث تؤدي االنفعاالت الشديدة الناتجة عف التيديد إلى
إرساؿ إشارات إلى المخ مما يؤدي إلى وقوع الفرد في حمقة مفرغة مف الشعور
بالتيديد ،فيؤدي إلى لوـ الفرد لذاتو بشكؿ مستمر وتقديـ استنتاجات حوؿ االحداث
الصادمة التي ادت إلى مواصمة التيديد.
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ّ  -الفئات ّاالضرتاتٔذٔات العالدٔ٘ املطتخدم٘:
يعتمد العبلج المرتكز عمى التعاطؼ عمى عدد مف الفنيات المستخدمة في
العبلجات النفسية األخرى وذلؾ مف خبلؿ صفات الذات الوجدانية ،وقد استخدـ
الباحث عدد مف الفنيات واالستراتيجيات العبلجية خبلؿ الجمسات تنوعت بيف فنيات
تـ توظيفيا لمتثقيؼ النفسي وتتمثؿ في المحاضرات والمناقشات والواجبات المنزلية
واعادة البناء المعرفي؛ كما تـ استخداـ عدد مف الفنيات في تنمية التعاطؼ مع
الذات والتي اقترحيا ) Gilbert (2010و تمثمت في النمذجة ،االسترخاء والتأمؿ
والوعي الذا تي والتقبؿ؛ كذلؾ تـ استخداـ فنيات اليقظة العقمية ،ومسح الجسمف
وكتابة الخطاب الحاني ،والتنفس اليقظ عقمياً ،والسموؾ الحنوف ،والتخيؿ ،واالعتراؼ

التعاطفي.

ح -مهاٌ تطبٔل الربىامر :تـ تطبيؽ جمسات البرنامج عمى عينة الدراسة في مدرسة
متوسطة أبي الحسف الندوي في مدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية ،وذلؾ كونيا
مجيزة بشكؿ مناسب لتطبيؽ جمسات البرنامج.
خ -دلطات الربىامر :تضمف البرنامج ( )41جمسة ،بواقع جمستيف اسبوعياً تنوعت في

تطبيقيا بيف التطبيؽ الجماعي لبلستفادة مف مميزات العمؿ الجماعي ،كما تـ تطبيؽ

بعض الجمسات بصورة فردية ،وخاصة التي تتضمف كيفية مواجية التنمر
اإللكتروني ،وقد استغرؽ تطبيؽ البرنامج ثبلثة شيور ونصؼ ،وتراوحت المدة
الزمنية لمجمسات ما بيف ( )81 – 91دقيقة ،ويوضح جدوؿ ( )8جمسات البرنامج
اإلرشادي وموضوعاتيا والفنيات المستخدمة فييا.
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عذٚي ().
عٍغبد اٌجشٔبِظ ا٦سشبدِٛٚ ٞػٛػبرٙب ٚفٕ١برٙب اٌّغزخذِخ
سلُ اٌغٍغخ
ٚو١ف١خ اٌزطج١ك

ِٛػٛع اٌغٍغخ

1
(عّبػ)ٟ

رؼبسف

5-8
(عّبػ)ٟ

ِمذِخ ف ٟاٌؼالط
اٌّشرىض ػٍٝ
اٌزؼبؽف الػطشاة
ِب ثؼذ اٌظذِخ

.-.
(عّبػ+ ٟ
فشد)ٞ

ّٔٛرط اٌحٍمبد
اٌضالس ٌالٔفؼبالد

1-0
(عّبػ)ٟ

اٌزؼبؽف

11-13
(فشد)ٞ

اػطشاة ِب ثؼذ
اٌظذِخ وشد فؼً
ػٍ ٝاٌزٙذ٠ذ اٌٛالغ
ِٓ اٌزّٕش
اٌ٦ىزشٟٔٚ

ا٘ذاف اٌغٍغخ
-1اٌزؼبسف ث ٓ١أفشاد اٌّغّٛػخ
اٌزغش٠ج١خ.
ا٤خاللٟ
اٌّ١ضبق
-8ػشع
ٌٍجشٔبِظ.
 -0اٌحظٛي ػٍِٛ ٝافمبد اٌطالة.
 -.اٌزؼشف ػٍ ٝاٌخطٛؽ اٌؼش٠ؼخ
ٌٍجشٔبِظ.
-1اعزؼشاع اٌطش٠مخ اٌز ٟرؼًّ ثٙب
ػمٌٕٛبٌّٚ ،برا رؼًّ ثٙزٖ اٌطش٠مخ.
-8اٌزؼشف ػٍ ٝاٌظذِبد إٌفغ١خ
ٚرأص١شارٙب اٌغٍج١خ ػٍ ٝػمٌٕٛب.
 -0إوغبة اٌطالة ِؼٍِٛبد ػٓ
اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد ٚاّ٘١زٗ فٟ
اٌّغبػذح ػٍِٛ ٝاعٙخ اٌظؼٛثبد
اٌّخزٍفخ.
ِّ-.بسعخ رذس٠جبد ِخزٍفخ ٌزّٕ١خ
اٌزؼبؽف ٚرحم١ك اٌزفبُ٘ اٌؼبؽفٟ
ِغ رغبسثٕب اٌظبدِخ.
-5اٌزذس٠ت ػٍ ٝرٙذئخ إ٠مبع
اٌزٕفظ.
-1اٌزؼشف ػٍّٛٔ ٝرط اٌحٍمبد
اٌضالس ٌالٔفؼبالد.
-8رطج١ك ّٔٛرط اٌحٍمبد اٌضالس
ػٍ ٝحبالد اٌزٙذ٠ذ اٌزّ٠ ٟش ثٙب
اٌفشد
-8اٌزذس٠ت ػٍ ٝاالعزشخبء اٌغغّٟ
ٚاعزشار١غ١خ ِغح اٌغغُ.
-1اٌزّ١١ض ث ٓ١اٌؼمً اٌزؼبؽفٟ
ٚاٌؼمً اٌّٙذد ٚو١ف١خ اٌزحٛي
ثّٕٙ١ب.
-8اٌزذس٠ت ػٍ ٝرط٠ٛش اٌزاد
اٌزؼبؽف١خ.
-0اٌزذس٠ت ػٍ ٝرغ١١ش ؽش٠مخ
اٌزفى١ش.
-.اٌزذس٠ت ػٍ ٝرّٕ١خ اٌزاد
اٌزؼبؽف١خ.
-1اٌزؼشف ػٍ ٝاػطشاة ِب ثؼذ
اٌظذِخ وشد فؼً ٔبرظ ػٓ اٌزٙذ٠ذ
إٌبثغ ِٓ اٌٛلٛع ػح١خ ٌٍزّٕش
اٌ٦ىزش.ٟٔٚ
-8اٌزذس٠ت ػٍ ٝو١ف١خ رٕش١ؾ ٔظبَ
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اٌفٕ١بد اٌّغزخذِخ

إٌمبػ ٚاٌحٛاس

اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
– إٌّزعخ – اٌزٕفظ
اٌ١مظ ػمٍ١ب ً –
االعزشخبء اٌغغّ-ٟ
اٌٛاعجبد إٌّضٌ١خ

اٌّحبػشح– إٌّبلشخ–
االعزشخبء-اٌزأًِ
اٌزؼبؽف - ٟاٌزخ- ً١
اٌٛاعجبد إٌّضٌ١خ

اٌّحبػشح – إٌّبلشخ-
اٌزظٛس اٌزٕ٘- ٟاٌزأًِ
– إٌّزعخ -اٌٛاعجبد
إٌّضٌ١خ

اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
– اٌزٕفظ اٌ١مظ ػمٍ١ب ً
– االعزشخبء – اٌ١مظخ
اٌؼمٍ١خ -اٌحٛاس
اٌزؼبؽف ٟاٌٛاعجبد

فعالية برنامج إرشادي قائم على العالج المرتكز على التعاطف......................................................
سلُ اٌغٍغخ
ٚو١ف١خ اٌزطج١ك

ِٛػٛع اٌغٍغخ

1.-18
(فشد)ٞ

اعزغبثخ اٌؼمً
الػطشاة ِب ثؼذ
اٌظذِخ

15
(عّبػ)ٟ

اٌؼاللخ ثٓ١
اػطشاة ِب ثؼذ
اٌظذِخ ٚػٍّ١خ
االٔزجبٖ ٚاالٔفؼبالد

1.-1.
(فشد)ٞ

رؼٍُ رغ١١ش أّ٤بؽ
اٌظؼجخ

83-10
(فشد)ٞ

ِٛاعٙخ اػطشاة
ِب ثؼذ اٌظذِخ
ثبعزخذاَ اٌّٙبساد
اٌزؼبؽف١خ

80-81
(عّبػ+ٟ
فشد)ٞ

اٌخٛف ِٓ
اٌزؼبؽف

ا٘ذاف اٌغٍغخ

اٌفٕ١بد اٌّغزخذِخ

اٌزٙذ٠ذ ٚاٌزحٛي إٌٔ ٝظبَ اِ٤بْ.
-0اعزؼشاع رأص١شاد اػطشاة ِب
ثؼذ اٌظذِخ ػٍ ٝأفؼبالرٕب ٚو١ف١خ
رٛع ٗ١االٔزجبٖ ٌٍحذ ِٓ أصبسٖ.
-.اٌزذس٠ت ػٍ ٝاٌؼًّ ثٕظبَ اٌذٚائش
اٌضالس ٌٍزٙذ٠ذ.
-5اٌزذس٠ت ػٍ ٝرٙذئخ إ٠مبع
اٌزٕفظ.
االػزشاف
ػٍٝ
-.اٌزذس٠ت
اٌزؼبؽف.ٟ
-1اػطشاة ِب ثؼذ اٌظذِخ ِٓ
ٚعٙخ ٔظش اٌؼمً اٌزؼبؽف.ٟ
-8اٌزؼشف ػٍ ٝرأص١ش اػطشاة
اٌظذِخ ف ٟإٌّ ٛاٌؼمٍ.ٟ
اٌزذس٠ت ػٍ ٝاعزىشبف اٌغٛأت
اٌّخزٍفخ ٌٍزاد االٔفؼبٌ١خ
-0اٌزذس٠ت ػٍّٛٔ ٝرط ِشالجخ
اػطشاة ِب ثؼذ اٌظذِخ.
اعزىشبف
ػٍٝ
-1اٌزذس٠ت
االٔفؼبالد اٌّخزٍفخ.
-8اٌزذس٠ت ػٍ ٝاعزىشبف اٌغٛأت
اٌّخزٍفخ ٌٍزاد اٌزؼبؽف.ٗ١
-1اٌزؼشف ػٍ ٝرأص١ش اٌؼبداد
اٌظؼجخ ػٍ ٝاٌذِبؽ.
-8اٌزذس٠ت ػٍ ٝو١ف١خ ِٛاعٙخ
اٌؼبداد اٌظؼجخ ٚرغ١١ش أّٔبؽ
ح١برٕب.
-0اعزؼشاع و١ف١خ إٔشبء أّٔبؽ
ِزؼبؽفخ ف ٟػمٌٕٛب.
-.اٌزذس٠ت ػٍِٙ ٝبسح ِٓ ٘ٛ
اٌشخض اٌز ٞأس٠ذ أْ أو.ْٛ
-1اعزؼشاع ّٔٛرط اٌّٛاعٙخ
ٌٍّٛالف اٌظؼجخ.
-8اٌزؼشف ػٍ ٝو١ف١خ رط٠ٛش أّٔبؽ
رؼبؽف١خ عذ٠ذح.
-0اٌزذس٠ت ػٍ ٝاعزخذاَ اٌزفى١ش
اٌزؼبؽفٟ
-.اٌزذس٠ت ػٍ ٝخٍك ِغبحخ ٘بدئخ
-1اٌزؼشف ػٍ ٝاٌخٛف ِٓ اٌزؼبؽف
ٚرأص١شارٗ اٌغٍج١خ ػٍ ٝػمٌٕٛب.
-8اوزشبف ِٙبساد اٌزفى١ش اٌحْٕٛ
ٚاٌزذس٠ت ػٍٙ١ب.
ِّ-0بسعخ و١ف١خ اٌؼًّ اٌحٕ ْٛفٟ

إٌّضٌ١خ
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اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
– ِشالجخ اٌزاد –
االػزشاف اٌزؼبؽف-ٟ
اٌٛاعجبد إٌّضٌ١خ

ِشالجخ اٌزاد–
االعزشخبء -اٌزأًِ-
اٌٛاعجبد إٌّضٌ١خ

اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
– ِشالجخ اٌزاد-
اٌخطبة اٌزؼبؽف– ٟ
اٌٛاعجبد إٌّضٌ١خ

اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
– اٌحٛاس اٌزؼبؽف- ٟ
اٌزخ -ً١االعزشخبء –
اٌٛاعجبد إٌّضٌ١خ
اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
–االعزشخبء اٌزٕ٘-ٟ
رٙذئخ إ٠مبع اٌزٕفظ-
اٌحٛاس اٌزؼبؽف-ٟ
رٛع ٗ١اٌزفى١ش –

فعالية برنامج إرشادي قائم على العالج المرتكز على التعاطف......................................................
سلُ اٌغٍغخ
ٚو١ف١خ اٌزطج١ك

ِٛػٛع اٌغٍغخ

85-8.
(عّبػ)ٟ

اٌؼًّ اٌزؼبؽف ٟفٟ
اٌّٛالف اٌظؼجخ

8.-8.
(عّبػ)ٟ

اٌغٍٛن اٌزؼبؽفٟ
ٚاٌّٙبساد
اٌزٛو١ذ٠خ

81-80
(عّبػ)ٟ

ِذ اٌزؼبؽف
ٌ٣خشٓ٠

03
(عّبػ)ٟ

اٌغٍغخ اٌخزبِ١خ

ا٘ذاف اٌغٍغخ

اٌفٕ١بد اٌّغزخذِخ

اٌّٛالف اٌظؼجخ ٚإعٙبِٗ فٟ
ِٛاعٙزٙب.
-.اٌزذس٠ت ػٍ ٝاٌزفى١ش اٌ١مظ ػمٍ١بً.
-5اٌزذس٠ت ػٍ ٝوزبثخ اٌخطبة
اٌزؼبؽف.ٟ
-1اٌزؼشف ػٍ ٝاٌزفى١ش اٌزؼبؽفٟ
ٚاالٔفؼبالد.
-8اٌزؼشف ػٍ ٝاٌزفى١ش اٌزؼبؽفٟ
ٚاٌغٍٛن.
-0اٌزذس٠ت ػٍ ٝحً اٌّشىالد
ثطش٠مخ رؼبؽف١خ.

اٌٛاعجبد إٌّضٌ١خ

-1اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّٙبساد اٌزٛو١ذ٠خ.
-8اٌزذس٠ت ػٍ ٝاٌّٙبساد اٌزٛو١ذ٠خ
-1اٌزؼشف ػٍ ٝؽشق رحغٓ١
ثبعزخذاَ
ثب٤خشٓ٠
اٌؼاللخ
اٌزؼبؽف.
-8اٌزؼشف ػٍ ٝرأص١ش إٌّ ٛا٠٦غبثٟ
فِ ٟغبػذح ا٢خش.ٓ٠
-0اٌزذس٠ت ػٍ ٝرذفك اٌزؼبؽف
ٌالخش.ٓ٠
-.اٌزذس٠ت ػٍ ٝرشو١ض اٌزاد
اٌٛعذأ١خ ػٍ ٝا٢خش.ٓ٠
-1رم ُ١١فؼبٌ١خ اٌجشٔبِظ
-8إغالق اٌجشٔبِظ
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اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
– اٌزأًِ -اٌ١مظخ
اٌؼمٍ١خ-اٌحٛاس
اٌزؼبؽف – ٟاٌٛاعجبد
إٌّضٌ١خ
اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
– االعزشخبء -اٌزظٛس
اٌزٕ٘ –ٟاٌٛاعجبد
إٌّضٌ١خ
اٌّحبػشح – إٌّبلشخ
– اٌزٕفظ اٌ١مظ ػمٍ١ب ً
– رٛع ٗ١االٔزجبٖ –
اٌزخ -ً١اٌحٛاس
اٌزؼبؽف – ٟاٌٛاعت
إٌّضٌٟ
إٌّبلشخ

فعالية برنامج إرشادي قائم على العالج المرتكز على التعاطف......................................................

ىتاٜر الدزاض٘ ّتفطريٍا:
ىتاٜر اختباز الفسض األّل:
ينص ىذا الفرض عمى أنو "توجد أنماط مختمفة لمتنمر اإللكتروني تعرض ليا

الضحايا مف طبلب المرحمة المتوسطة".

لمتحقؽ مف صحة الفرض ،تـ حساب التك اررات والنسب المئوية ،وكذلؾ تـ حساب
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وذلؾ لكؿ مفردة مف مفردات المقياس وكذلؾ لمجموع
األبعاد الفرعية ،وتمت مقارنة المتوسطات في ضوء المتوسط الفرضي ،وتـ ذلؾ عف طريؽ
الكترونيا عمى طبلب المدارس المتوسطة بمدينتي
توزيع مقياس ضحايا التنمر اإللكتروني
ً
أبيا وخميس مشيط في منطقة عسير بالمممكة العربية السعودية ،وتـ استرداد ( )924نسخة
مف االستجابات ،وذلؾ بعد استبعاد ( )11استبانة لعدـ دقة االستجابة ،أو وجود بيانات
مفقودة ،وتوضح الجداوؿ ( 7إلى  )66نتائج تحميؿ االستجابات.
عذٚي ().
ٔزبئظ رحٍ ً١اعزغبثبد اٌطالة ػٍِ ٝم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزش( ٟٔٚاٌجؼذ اٚ٤ي)
اٌجؼذ اٚ٤ي
(اٌخذاع
اٌ٦ىزش)ٟٔٚ
رظب٘ش شخض
ِب ثأٔٗ شخض
آخش اصٕبء
اٌزحذس ِؼه
اٌىزش١ٔٚبً
شبسوذ
ِؼٍِٛبرٟ
اٌشخظ١خ ِغ
أحذ ا٤شخبص
اٌغشثبء
اٌىزش١ٔٚب ً
رُ اٌىشف ػٓ
أش١بء خبطخ
ث ٟػجش شجىبد
اٌزٛاطً
االعزّبػٟ
لبَ احذ
ا٤شخبص
ثبٌزالػت
ثظٛسٞ
اٌشخظ١خ ِٓ
أعً اٌغخش٠خ
ِٕٟ

اٌّم١ب
ط

ٔؼُ

اح١بٔب

ال

رىشاس

830

183

13.

ٔغجخ

%..,0

%80

%8.,.

رىشاس

58

8.5

138

ٔغجخ

%18,1

%..,1

%80,0

رىشاس

811

.3

10

ٔغجخ

%..,0

%1,0

%88,0

رىشاس

030

55

.8

ٔغجخ

%.3,.

%8,0

1%1.,.
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اٌّزٛعؾ
اٌحغبثٟ

8,80

1,00

8,..

8,5.

االٔحشاف
اٌّؼ١بسٞ

3,08

3,51

3.0.

3,..

اٌزشر١ت

.

0

0

8

إٌز١غخ

أح١بٔبً

اح١بٔب

ٔؼُ

ٔؼُ
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لبَ احذ
ا٤شخبص
ثبخزشاق
حغبثبرٟ
اٌشخظ١خ ػٍٝ
ِٛالغ اٌزٛاطً
االعزّبػٟ
لبَ احذ
االشخبص
ثإٔشبء ِٕزذٜ
ثبعّٟ
الثزضاصٞ
لبَ احذ
ا٤شخبص
ثٛػغ سلُ
٘برف ٟػٍٝ
االٔزشٔذ ٔٚشش
أش١بء ِشٕ١خ
ثبعّٟ
لبَ احذ
ا٤شخبص
ثزغ١١ش وٍّخ
اٌّشٚس اٌخبطخ
ث ٟف ٟشجىبد
اٌزٛاطً
االعزّبػٟ
ٔٚشش طٛس
اثبح١خ ِٓ
خالٌٙب

رىشاس

00

055

0.

ٔغجخ

%0,1

%08,0

%0,.

رىشاس

0.

0..

.5

ٔغجخ

%0,.

%03.1

%13,5

رىشاس

05.

00

.3

ٔغجخ

%00

%.,.

%1,0

رىشاس

0.

01.

.0

ٔغجخ

%0,.

%.0,8

%10,8

8,33

1,10

8,..

3,.1

3,..

3,.8

1,13

3.51

8,81

3.81

اح١بٔب

5

اح١بٔب

.

ٔؼُ

1

اح١بٔب

.

ٔؼُ

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

بتحميؿ النتائج الواردة في جدوؿ ( )7يتضح اف استجابات الطبلب عمى البعد األوؿ
تراوحت بيف (أحياناً ،ونعـ) ،وبمغت قيمة أعمى متوسط حسابي ( )2,79والتي وضحت اف
ىناؾ حالة مف التنمر اإللكتروني تتـ عف طريؽ االستيبلء عمى أرقاـ اليواتؼ المحمولة
بطريقة ما باستخداـ البرامج التجسسية ونشر أشياء سيئة عف طريؽ إنشاء حسابات عمى
ىذه األ رقاـ ،وبمغت قيمة أقؿ متوسط ( ) 6,46والتي تناولت قياـ أحد األشخاص بإنشاء
منتدى وابتزاز الضحية ،وقد الحظ الباحث أف أغمب االستجابات عمى ىذه المفردة كانت في
الكترونيا ،ولكف قد يخشى
اختيار (أحياناً) والتي تعني أف ىناؾ حاالت بالفعؿ تـ ابتزازىا
ً
الضحية اإلفصاح عف عممية االبتزاز خوفاً مف الفضيحة.
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عذٚي ()0
ٔزبئظ رحٍ ً١اعزغبثبد اٌطالة ػٍِ ٝم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزش( ٟٔٚاٌجؼذ اٌضبٔ)ٟ
اٌجؼذ اٌضبٟٔ
(اٌفؼ١حخ
اٌ٦ىزش١ٔٚخ)
لبَ احذ االشخبص
ثبٔزحبي شخظ١زٟ
ٔٚشش ِؼٍِٛبد
ِغٍٛؽخ ثبعّٟ
رُ رٙذ٠ذ ِٓ ٞأحذ
ا٤شخبص ٌ١غؼٍٕٟ
افؼً أش١بء غ١ش
الئمخ (اسعبي
طٛس ٞاٌشخظ١خ
– ٔشش ف١ذ٘ٛ٠بد
خبطخ ث)ٟ
لبَ احذ االشخبص
ثزؼذ ً٠طٛسرٟ
اٌشخظ١خ ثظٛسح
ع١ئخ ٔٚشش٘ب
اٌىزش١ٔٚب
لبَ احذ االشخبص
ثبخزشاق حغبثبرٟ
اٌ٦ىزش١ٔٚخ
ٚرؼذٍٙ٠ب
لبَ احذ االشخبص
ثطجبػخ ِحبدصخ
عش٠خ ثٚ ٟٕ١ثٕٗ١
ٔٚشش٘ب ػٍٕ١ب
لبَ أحذ ا٤شخبص
اٌغخش٠خ ِٕ ٟػٓ
ؽش٠ك غشف اٌشبد
لبَ احذ االشخبص
ثٕشش اش١بء ِغ١ئخ
ػٕ ٟػجش االٔزشٔذ

اٌّم١بط

ٔؼُ

أح١بٔبً

ال

رىشاس

05.

.1

08

ٔغجخ

%00

%1,5

%.,5

رىشاس

01

0.8

80

ٔغجخ

%1,1

0.,.
%

%.,5

رىشاس

053

.8

0.

ٔغجخ

01,.
%

%1,0

%0,.

رىشاس

050

85

51

ٔغجخ

08,0
%

%5,0

%11,1

رىشاس

5.

801

100

ٔغجخ

10,0
%

55,.
%

%01

8.0
.8,5
%
.5
13,5
%

53
11,.
%
811
.1..
%

رىشاس
ٔغجخ
رىشاس
ٔغجخ

اٌّزٛعؾ
اٌحغبثٟ
8,..

8,30

8,.8

8,.3

االٔحشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

3.5.

3.01

3,.1

3,..

إٌز١غخ

ٔؼُ

1

اح١بٔب

5

ٔؼُ

8

ٔؼُ

0

1,08

3,..

.

أح١بٔب

8,0.

3,0.

.

ٔؼُ

1,13

3,5.

.

اح١بٔب

8,00

3,01

111
%85,1
05
%11,0

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

ٔؼُ

بتحميؿ النتائج الواردة في جدوؿ ( )6يتضح اف استجابات الطبلب عمى البعد الثاني
تراوحت بيف (أحياناً ونعـ) ،وبمغت قيمة أعمى متوسط حسابي ( )2,78والتي ركزت عمى

عممية االنتحاؿ التي يقوـ بيا المتنمر ومحاولة السيطرة عمى الضحية؛ وبمغت قيمة أقؿ

متوسط ( )6,62والتي ركزت عمى نشر محادثات سرية بغرض فضح الضحية.
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عذٚي ()1
ٔزبئظ رحٍ ً١اعزغبثبد اٌطالة ػٍِ ٝم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزش( ٟٔٚاٌجؼذ اٌضبٌش)
اٌجؼذ اٌضبٌش
(ا٦رالي
اٌّزؼّذ)
رُ اٌذخٛي
ػٍٝ
طفحزٟ
د ْٚارٟٔ
رٍم١ذ
ٍِفبد
ِظبثخ
ثبٌف١شٚعبد
ػجش ثش٠ذٞ
اٌ٦ىزشٟٔٚ
رّذ
ِشبسوخ
ٍِفبرٟ
اٌشخظ١خ
ػجش
االٔزشٔذ
(طٛس/
)
ف١ذٛ٠
د ْٚػٍّٟ
رُ اصػبعٟ
اٌىزش١ٔٚب
أحذ
ِٓ
ا٤شخبص
رُ اخزشاق
وبِ١شا
ِٛثبٍٟ٠
ٚرظ٠ٛشٞ
د ْٚػٍّٟ

اٌّم١بط

ٔؼُ

أح١بٔبً

ال

رىشاس

030

.3

0.

ٔغجخ

%.3,.

%1,0

%83

رىشاس

813

.0

1.

ٔغجخ

%....

%13

%88,.

رىشاس

51

801

01

ٔغجخ

%10,0

%..,.

%10,1

رىشاس

035

.5

.1

ٔغجخ

%.1,1

%13,5

%10,.

رىشاس

03

818

13.

ٔغجخ

%.

%.0,1

%8.,1

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

اٌّزٛعؾ
اٌحغبثٟ
8.53

االٔحشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

إٌز١غخ

8

ٔؼُ

3,03
0

8..5

3,00

.

1.1.

اح١بٔب

3,5.

1
8.58

ٔؼُ

ٔؼُ

3,.0
5

1.08

3,5.

8.85

3,5.

اح١بٔب

ٔؼُ

بتحميؿ النتائج الواردة في جدوؿ ( ) 4يتضح اف استجابات الطبلب عمى البعد الثالث
تراوحت بيف (أحياناً ونعـ) ،وبمغت قيمة أعمى متوسط حسابي ( )2,12والتي وضحت أف

صور
ًا
ىناؾ حالة مف اإلزعاج اإللكتروني تحدث مف أحد األشخاص ،وقد يأخذ ىذا اإلزعاج
مختمفة ،سواء عف طريؽ االتصاالت الياتفية أو الرسائؿ اإللكترونية أوعف طريؽ وسائؿ

التواصؿ االجتماعي ،وبمغت قيمة أقؿ متوسط ( )6,62والتي ركزت عمى عمميات االختراؽ
ونظر لطبيعة
ًا
التي تحدث ألجيزة اليواتؼ المحمولة عف طريؽ البرامج التجسسية،
المجتمع فقد يخشى الضحية الفضيحة ويفضؿ االستمرار ذليؿ تحت رحمة المتنمر
اإللكتروني.
- 447 -

فعالية برنامج إرشادي قائم على العالج المرتكز على التعاطف......................................................
عذٚي (ٔ :)13زبئظ رحٍ ً١اعزغبثبد اٌطالة ػٍِ ٝم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزش( ٟٔٚاٌجؼذ اٌشاثغ)
اٌجؼذ اٌشاثغ (
االرظبالد
اٌّشج٘ٛخ)
ٌٟ
أُسعٍذ
سعبئً رٙذ٠ذ
اٌجش٠ذ
ػجش
اٌ٦ىزشِّ ٟٔٚب
أشؼشٟٔ
ثبٌخٛف
حبٚي ثؼغ
االشخبص
اٌزٛاطً ِؼٟ
اٌىزش١ٔٚب دْٚ
سغجخ ِٕٟ
رٍم١ذ سعبئً
إثبح١خ سغّب
ػٕٟ
ارٍم ٝسعبئً
ِغٌٛٙخ
اٌّظذس
رزؼّٓ
ِحزٜٛ
ِخبٌف ٌمّٟ١
ٚأفىبسٞ
رٍم١ذ سعبئً
ػجش
رٙذ٠ذ
رٍ١فٟٔٛ
اٌّحّٛي

اٌّم١بط

ٔؼُ

ال

اح١بٔب

رىشاس

0.1

53

ٔغجخ

%00.0

%11,.

رىشاس

011

03

ٔغجخ

%10

%.

رىشاس

5.

8.5

1.

ٔغجخ

%10,0

%..,1

%88,.

رىشاس

800

138

01

ٔغجخ

%..,1

%80,0

%1,1

رىشاس

8.1

1.

.0

ٔغجخ

%.8,.

%88,.

%1...

اٌّزٛعؾ
اٌحغبثٟ

االٔحشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت

إٌز١غخ
ٔؼُ

8,00

3.08

8

ٔؼُ

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

8,10

3.85

1

1,13

3,51

5

اح١بٔبً
ٔؼُ

8,50

3,.8

0

ٔؼُ
8,.0

8,5.

3...

3,01

.

ٔؼُ

بتحميؿ النتائج الواردة في جدوؿ ( )61يتضح ارتفاع استجابات الطبلب عمى البعد
الرابع ما عدا المفردة الثالثة التي حصمت عمى تقدير (أحياناً) ،وركزت ىذه المفردة عمى
تمقي الضحية رسائؿ إباحية رغماً عنو؛ كما بمغت قيمة أعمى متوسط حسابي ()2,44
والتي ركزت عمى محاولة بعض األشخاص التواصؿ مع الضحية بشتى الطرؽ.
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عذٚي ()11
ٔزبئظ رحٍ ً١اعزغبثبد اٌطالة ػٍِ ٝم١بط ػحب٠ب اٌزّٕش اٌ٦ىزش( ٟٔٚاٌجؼذ اٌخبِظ)
اٌجؼذ اٌخبِظ
( إٌجز االعزّبػٟ
اٌ٦ىزش)ٟٔٚ
رُ حظش ٞػٍٝ
ِٛالغ اٌزٛاطً
االعزّبػٟ
٦غؼبثٟ
رُ ٔشش أش١بء
ِغ١ئخ ػٕ ٟػٍٝ
طفحبد اٌزٛاطً
االعزّبػٟ
رؼشػذ ٌٍغخش٠خ
ٚعبئً
ػجش
اٌزٛاطً
االعزّبػٟ
رُ اعزجؼبدِٓ ٞ
ٔشبؽ
اٞ
ػجش
اعزّبػٟ
االٔزشٔذ ِب أدٜ
ٌشؼٛس ٞثبٌٕجز
رُ اعزفضاص ٞػجش
شجىبد اٌزٛاطً
االعزّبػ ٟػٓ
رٛعٗ١
ؽش٠ك
ا٘بٔبد ٌٟ

اٌّم١بط

ٔؼُ

اح١بٔب

ال

رىشاس
ٔغجخ

800

0.

13.

%..,1

%0,5

%8.,8

8.5

.1

135

%..,1

%11,.

%8.,5

035

..

..

%.1,1

%11

%1.,1

803

01

113

%.5,0

%1,1

%85,.

8..

.1

113

%..,0

%1,.

%85,.

رىشاس
ٔغجخ
رىشاس
ٔغجخ
رىشاس
ٔغجخ

رىشاس
ٔغجخ

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

اٌّزٛعؾ
اٌحغبثٟ

االٔحشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١ت
إٌز١غخ
ٔؼُ

8,.8

3,055

8
ٔؼُ

8,0.

3.05.

5
ٔؼُ

8,50

3,.03

1
ٔؼُ

8,.3

3.0.0

0

ٔؼُ
8,01

3,0..

.

8,..

3..85

ٔؼُ

بتحميؿ النتائج الواردة في جدوؿ ( )66يتضح أف جميع استجابات الطبلب عمى البعد
الخامس نتيجتيا (نعـ) وبمغت قيمة أعمى متوسط حسابي ( )2,14والتي تناولت السخرية
غالبا بيف
التي يتعرض ليا الضحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي والتي تنتشر
ً
المراىقيف ،بينما جاءت المفردة التي تتناوؿ نشر أشياء مسيئة عف الفرد عبر مواقع
التواصؿ االجتماعي في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي ()2,47؛ ويتضح مف ىذا البعد
خصبا لعمميات التنمر اإللكتروني وخاصة بيف
موقعا
أف مواقع التواصؿ االجتماعي تعد
ً
ً
المراىقيف ،وبترتيب متوسطات أبعاد المقياس يتضح أف ُبعد االتصاالت المشبوىة جاء في
الترتيب األوؿ ويميو ُبعد النبذ االجتماعي اإللكتروني ،ثـ ُبعد الفضيحة اإللكترونية ،وتبعو
المتعمد ،وأخي ارً ُبعد الخداع اإللكتروني.
ُبعد اإلذالؿ ُ
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ىتاٜر الفسض الجاىٕ :ىص ٍرا الفسض عل ٙأىُ " تْدد فسّم ذات دالل٘ إسصا ٜ٘ٔبني متْضطٕ زتب دزدات
أفساد اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ يف الكٔاع الكبلٕ ّالكٔاع البعدٖ عل ٙمكٔاع التعاطف مع الرات".
لمتحقؽ مف صحة الفرض تـ تطبيؽ اختبار (ويمكوكسوف) لحساب قيـ ( )Zومستويات
داللتيا لمفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي
والبعدي في مقياس التعاطؼ مع الذات بأبعاده اإليجابية والسمبية ،وتوضح جداوؿ (،62
 )64نتائج ذلؾ.
عذٚي ()18
لِٚ )Z( ُ١غز٠ٛبد دالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد سرت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌم١بعٓ١
(اٌمجٍ /ٟاٌجؼذٌٍّ )ٞغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍ ٝا٤ثؼبد ا٠٦غبث١خ ٌّم١بط اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد
ا٤ثؼبد ا٠٦غبث١خ ٌّم١بط
(اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد)
اٌٍطف ثبٌزاد

أ٦غبٔ١خ اٌّشزشوخ

اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

اٌم١بط
(لجٍ /ٟثؼذ)ٞ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع

اٌؼذد
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.
3
.

ِزٛعؾ
اٌشرت
3,33
.

ِغّٛع
اٌشرت
3,33
80

3,33
.

3,33
80

3,33
.

3,33
80

3,33
.

3,33
80

لّ١خ Z

8,0.1

8,000

8,.13

8,00.

اٌذالٌخ
داٌخ ػٕذ
3.31
داٌخ ػٕذ
3.31

داٌخ ػٕذ
3.31

داٌخ ػٕذ
3.31

يتضح مف جدوؿ ( )62أف جميع قيـ ( )Zدالة عند مستوى ( ،)1.16مما يشير إلى
إحصائيا بيف متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف
وجود فروؽ دالة
ً
(القبمي /البعدي) في األبعاد اإليجابية والدرجة الكمية لمقياس التعاطؼ مع الذات ،وذلؾ في
اتجاه القياس البعدي ،مما يشير إلى فعالية البرنامج الذي تـ تطبيقو عمى أفراد المجموعة
التجريبية في تنمية التعا طؼ مع الذات لدييـ ،ولمتحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحث نسبة الكسب
المعدلة ؿ ببلؾ  Modified Blake Gain Ratioوالتي تراوحت قيمتيا بيف (،6,49
 ،)6,97وىي جميعيا قيـ مقبولة مما يؤكد عمى فعالية البرنامج في تنمية التعاطؼ مع الذات
لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.
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عذٚي ()10
لِٚ )Z( ُ١غز٠ٛبد دالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد سرت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌم١بعٓ١
(اٌمجٍ /ٟاٌجؼذٌٍّ )ٞغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍ ٝا٤ثؼبد اٌغٍج١خ ٌّم١بط اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد
ا٤ثؼبد اٌغٍج١خ ٌّم١بط
(اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد)
اٌحىُ اٌزارٟ

اٌؼضٌخ

ا٦فشاؽ ف ٟاٌزٛحذ

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

اٌم١بط
(لجٍ /ٟثؼذ)ٞ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع

اٌؼذد
.
3
3
.
.
3
3
.
.
3
3
.
.
3
3
.

ِزٛعؾ
اٌشرت
.
3,33

ِغّٛع
اٌشرت
80
3,33

.
3,33

80
3,33

.
3,33

80
3,33

.
3,33

80
3,33

لّ١خ Z

8,000

8,.80

8,018

8,000

اٌذالٌخ
داٌخ
3.31

ػٕذ

داٌخ
3.31

ػٕذ

داٌخ
3.31

ػٕذ

داٌخ
3.31

ػٕذ

يتضح مف جدوؿ ( )64أف جميع قيـ ( )Zدالة عند مستوى ( ،)1.16مما يشير إلى
إحصائيا بيف متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف
وجود فروؽ دالة
ً
(القبمي /البعدي) في األبعاد السمبية لمقياس التعاطؼ مع الذات والدرجة الكمية ،وذلؾ في
اتجاه القياس القبمي ،مما يشير إلى فعالية البرنامج الذي تـ تطبيقو عمى أفراد المجموعة
التجريبية في خفض الجوانب السمبية لمتعاطؼ مع الذات لدييـ ،ولمتحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحث
بحساب نسبة الكسب المعدلة لببلؾ  Modified Blake Gain Ratioوالتي تراوحت قيمتيا بيف
( ،)6,76 ،6,14وىي جميعيا قيـ مقبولة مما يؤكد عمى فعالية البرنامج في خفض األبعاد
السمبية لمتعاطؼ مع الذات لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.
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ىتاٜر الفسض الجالحٓ :يص ٍرا الفسض عل ٙأىُ "تْدد فسّم ذات دالل٘ إسصا ٜ٘ٔبني متْضطٕ زتب
دزدات أفساد اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ يف الكٔاع الكبلٕ ّالكٔاع البعدٖ عل ٙقاٜن٘ اضطساب ما بعد
الصدم٘ ّذلو يف اجتاِ متْضطات زتب دزداتَه يف الكٔاع الكبلٕ".
ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ تطبيؽ اختبار (ويمكوكسوف) لحساب قيـ ( )Zومستويات
داللتيا لمفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي
والبعدي عمى كؿ مف قائمة اضطراب ما بعد الصدمة ،والمقابمة اإلكمينيكية لتشخيص اضطراب
ما بعد الصدمة ،وتوضح جداوؿ ( )61 ،69نتائج ذلؾ.
عذٚي ()1.
لِٚ )Z( ُ١غز٠ٛبد دالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد سرت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌم١بعٓ١
(اٌمجٍ /ٟاٌجؼذٌٍّ )ٞغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍ ٝلبئّخ اػطشاة ِب ثؼذ اٌظذِخ
ِغّٛع
ِزٛعؾ
اٌم١بط
لّ١خ  Zاٌذالٌخ
اٌؼذد
اٌّزغ١شاد
اٌشرت
اٌشرت
(لجٍ /ٟثؼذ)ٞ
80
.
اٌشرت اٌغبٌجخ .
3,33
3,33
اٌشرت اٌّٛعجخ 3
داٌخ
لبئّخ
 8,0.5ػٕذ
اػطشاة ِب اٌشرت
3
3.31
ثؼذ اٌظذِخ اٌّزؼبدٌخ
.
اٌّغّٛع

يتضح مف جدوؿ ( )69أف قيمة ( )Zدالة عند مستوى ( ،)1.16مما يشير إلى
إحصائيا بيف متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف
وجود فروؽ دالة
ً
(القبمي /البعدي) في الدرجة الكمية لقائمة اضطراب ما بعد الصدمة ،وذلؾ في اتجاه القياس
القبمي ،مما يشير إلى فعالية البرنامج الذي تـ تطبيقو عمى أفراد المجموعة التجريبية في
خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدييـ ،ولمتحقؽ مف فعالية البرنامج قاـ الباحث بحساب نسبة
الكسب المعدلة لببلؾ  Modified Blake Gain Ratioوالتي بمغت قيمتيا ( ،)6,2مما
يؤكد عمى فعالية البرنامج في خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.
عذٚي ()15
لِٚ )Z( ُ١غز٠ٛبد دالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد سرت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌم١بعٓ١
(اٌمجٍ /ٟاٌجؼذٌٍّ )ٞغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍ ٝاٌّمبثٍخ االوٍ١ٕ١ى١خ ٌزشخ١ض اػطشاة ِب ثؼذ اٌظذِخ
اٌّزغ١شاد
اٌّمبثٍخ
اٌزشخ١ظ١خ

اٌم١بط
(لجٍ /ٟثؼذ)ٞ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع

اٌؼذد

ِزٛعؾ اٌشرت

ِغّٛع اٌشرت

.
3
3
.

.
3,33

80
3,33
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8,0..

اٌذالٌخ
داٌخ
ػٕذ
3.31
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يتضح مف جدوؿ ( )61أف قيمة ( )Zدالة عند مستوى ( ،)1.16مما يشير إلى
إحصائيا بيف متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف
وجود فروؽ دالة
ً
(القبمي /البعدي) في الدرجة الكمية لقائمة اضطراب ما بعد الصدمة ،وذلؾ في اتجاه القياس
القبمي ،مما يشير إلى فعالية البرنامج الذي تـ تطبيقو عمى أفراد المجموعة التجريبية في
خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدييـ ،ولمتحقؽ مف فعالية البرنامج قاـ الباحث بحساب نسبة
الكسب المعدلة لببلؾ  Modified Blake Gain Ratioوالتي بمغت قيمتيا ( ،)6,8مما
يؤكد عمى فعالية البرنامج في خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.

ىتاٜر الفسض السابعٓ :يص ٍرا الفسض عل ٙأىُ "ال تْدد فسّم ذات دالل٘ إسصا ٜ٘ٔبني متْضطٕ زتب
دزدات أفساد اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ يف الكٔاع البعدٖ ّالكٔاع التتبعٕ (بعد مسّز غَس مً تطبٔل
الربىامر)عل ٙمكٔاع "التعاطف مع الرات" بأبعادِ الطلبٔ٘ ّاإلجيابٔ٘"
ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ تطبيؽ اختبار (ويمكوكسوف) لحساب قيـ ( )Zومستويات
داللتيا لمفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي
والتتبعي في مقياس التعاطؼ مع الذات بأبعاده اإليجابية والسمبية وتوضح جداوؿ ()67 ،68
ٔزبئظ رٌه.

عذٚي ()1.
لِٚ )Z( ُ١غز٠ٛبد دالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد سرت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌم١بعٓ١
(اٌجؼذ /ٞاٌززجؼٌٍّ )ٟغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍ ٝا٤ثؼبد ا٠٦غبث١خ ٌّم١بط اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد
ا٤ثؼبد ا٠٦غبث١خ ٌّم١بط
(اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد)
اٌٍطف ثبٌزاد

أ٦غبٔ١خ اٌّشزشوخ

اٌ١مظخ اٌؼمٍ١خ

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

اٌم١بط
(ثؼذ/ٞرزجؼ)ٟ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع

اٌؼذد
0
0
1
.
0
1
0
.
1
.
8
.
8
.
1
.
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ِزٛعؾ
اٌشرت
0,..
0,00

ِغّٛع
اٌشرت
11
13

8,..
8

0
8

8,5
0,10

8,5
18,5

.,85
0,10

0,5
18,5

لّ١خ Z
3,13.

1,10.

1,.1.

اٌذالٌخ
غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ

غ١ش
3,.01
داٌخ
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إحصائيا بيف التطبيقيف (البعدي
يتضح مف جدوؿ ( )68أف قيـ ( )Zغير دالة
ً

والتتبعي) ،وذلؾ لؤلبعاد لمدرجة الكمية واألبعاد الفرعية لمجانب اإليجابي لمتعاطؼ مع الذات
مما ُيشير إلى استمرارية التحسف في التعاطؼ مع الذات ككؿ لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.
عذٚي ()1.
لِٚ )Z( ُ١غز٠ٛبد دالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد سرت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌم١بعٓ١
(اٌجؼذ /ٞاٌززجؼٌٍّ )ٟغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍ ٝا٤ثؼبد اٌغٍج١خ ٌّم١بط اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد

ا٤ثؼبد اٌغٍج١خ
ٌّم١بط
(اٌزؼبؽف ِغ اٌزاد)
اٌحىُ اٌزارٟ

اٌؼضٌخ

ا٦فشاؽ ف ٟاٌزٛحذ

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

اٌم١بط (اٌجؼذ/ٞ
اٌززجؼ)ٟ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع

اٌؼذد
8
1
.
.
3
0
.
.
1
0
0
.
1
5
1
.

ِزٛعؾ
اٌشرت

ِغّٛع
اٌشرت

8
8

.
8

3
8

3
.

8,5
8,5

8,5
.,5

0,5
0,5

0,5
1.,5

لّ١خ Z

3,5..

اٌذالٌخ
غ١ش
داٌخ

غ١ش
 1,.08داٌخ

1,33

غ١ش
داٌخ

غ١ش
 1,.00داٌخ

يتضح مف جدوؿ ( )67أف جميع قيـ ( )Zغير دالة في جميع أبعاد المقياس
والدرجة الكمية في التطبيقيف (البعدي /التتبعي) ،وذلؾ لؤلبعاد لمدرجة الكمية واألبعاد الفرعية
لمجانب السمبي لمتعاطؼ مع الذات مما ُيشير إلى استمرارية التحسف في التعاطؼ مع الذات
ككؿ لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.

ىتاٜر الفسض اخلامظٓ :يص ٍرا الفسض عل ٙأىُ "ال تْدد فسّم ذات دالل٘ إسصا ٜ٘ٔبني متْضطٕ
زتب دزدات أفساد اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ يف الكٔاع البعدٖ ّالكٔاع التتبعٕ (بعد مسّز غَس مً
تطبٔل الربىامر) عل ٙقاٜن٘ اضطساب ما بعد الصدم٘".
ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ تطبيؽ اختبار (ويمكوكسوف) لحساب قيـ ( )Zومستويات
داللتيا لمفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي
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والتتبعي عمى كؿ مف قائمة اضطراب ما بعد الصدمة ،والمقابمة اإلكمينيكية لتشخيص اضطراب
ما بعد الصدمة ،وتوضح جداوؿ ( )64 ،66نتائج ذلؾ.
عذٚي ()10
لِٚ )Z( ُ١غز٠ٛبد دالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد سرت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌم١بعٓ١
(اٌجؼذ /ٞاٌززجؼٌٍّ )ٟغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍ ٝلبئّخ اػطشاة ِب ثؼذ اٌظذِخ
اٌّزغ١شاد
لبئّخ
اػطشاة ِب
ثؼذ اٌظذِخ

اٌم١بط
(ثؼذ /ٞرزجؼ)ٟ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع

اٌؼذد

ِزٛعؾ اٌشرت

ِغّٛع اٌشرت

.
1
8
.

0,85
8

10
8

لّ١خ Z

1,511

اٌذالٌخ
غ١ش
داٌخ

يتضح مف جدوؿ ( )66أف قيمة ( )Zكانت غير دالة ،مما يشير إلى عدـ وجود
إحصائيا بيف متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف (البعدي
فروؽ دالة
ً
والتتبعي) في الدرجة الكمية لقائمة اضطراب ما بعد الصدمة ،مما يؤكد عمى استمرارية فعالية
البرنامج في خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.
عذٚي ()11
لِٚ )Z( ُ١غز٠ٛبد دالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد سرت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف ٟاٌم١بعٓ١
(اٌجؼذ /ٞاٌززجؼٌٍّ )ٟغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍ ٝاٌّمبثٍخ ا٦وٍ١ٕ١ى١خ ٌزشخ١ض اػطشاة ِب ثؼذ اٌظذِخ
اٌّزغ١شاد
لبئّخ
اػطشاة ِب
ثؼذ اٌظذِخ

اٌم١بط
(ثؼذ /ٞرزجؼ)ٟ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت اٌّزؼبدٌخ
اٌّغّٛع

اٌؼذد

ِزٛعؾ اٌشرت

ِغّٛع اٌشرت

0
0
1
.

.,00
8,..

10
0

لّ١خ Z

3,501

اٌذالٌخ
غ١ش
داٌخ

يتضح مف جدوؿ ( )64أف قيمة ( )Zكانت غير دالة ،مما يشير إلى عدـ وجود
إحصائيا بيف متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف (البعدي
فروؽ دالة
ً
والتتبعي) في الدرجة الكمية لقائمة اضطراب ما بعد الصدمة ،مما يؤكد عمى استمرارية فعالية
البرنامج في خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.

- 491 -

فعالية برنامج إرشادي قائم على العالج المرتكز على التعاطف......................................................

مياقػ٘ اليتاٜر ّتفطريٍا
أسفرت نتائج الفرض األوؿ الواردة في جداوؿ ( 7إلى  )66نتائج ىذا التحميؿ،
ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء األطر النظرية والدراسات السابقة حيث أسفرت نتائج الفرض
األوؿ عف وجود أنماط شائعة وقع فييا المراىقيف فنجد أف ُبعد االتصاالت المشبوىة جاء في
الترتيب األوؿ كأكثر شكؿ مف أشكاؿ التنمر اإل لكتروني التي وقع فييا الطبلب وذلؾ بمتوسط
( ،)2,18ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف سبب تعرض الطبلب ليذا الشكؿ مف أشكاؿ التنمر
اإللكتروني يرجع إلى ارتفاع مشاركة الطبلب في مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة سواء
كانت معروفة لمطالب أو غير معروفو لو ،وىو ما يتفؽ مع دراسة Meter& Bauman
) (2015التي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف المشاركة عمى مواقع التواصؿ
االجتماعي والوقوع ضحية لمتنمر اإللكتروني.
كذلؾ يعد انتشار مواقع التواصؿ االجتماعي واعتباره منصة لمناقشة القضايا الخبلفية
داخؿ المجتمع أحد األسباب التي أدت الى انتشار التيديد اإللكتروني ،وىو ما يتفؽ مع نتائج
دراسة ) Raskauskas& Stoltz (2007التي توصمت إلى أف نسبة ما يتـ تيديدىـ عبر
االنترنت تصؿ إلى (.)%42
ويأتي النبذ االجتماعي اإللكتروني في الترتيب الثاني كأحد أشكاؿ التنمر اإللكتروني
غالبا إلى
التي وقع فييا الطبلب وذلؾ بمتوسط قدره ( ،)2,99ويرى الباحث أنو يرجع
ً
الضحية نفسيا نتيجة عدـ التزاميا بقواعد المجموعات اإللكترونية وعرضيا قضايا لمنقاش
خارج إطار المجموعة ،كما قد يرجع إلى عدـ تقبؿ وجيات النظر المختمفة ووجود خبلفات
سمبيا عمى العبلقات اإللكترونية ،كما أف العبلقات
شخصية بيف األصدقاء؛ مما ينعكس
ً
غالبا ما تكوف عبلقات ىشة وليست قوية لذلؾ يقوـ الفرد باستبعاد مف يزعجو أو
اإللكترونية ً
مع مف يختمؼ معو في الرأي بشكؿ فوري ،وىو ما يتفؽ ونتائج دراسة (يوسؼ.)2167 ،

وفي الترتيب الثالث يأتي ُبعد الفضيحة اإللكترونية بمتوسط قدره ( ،)2,44ويرى
الباحث أف انتشار برامج التجسس اإللكتروني واختراؽ الصفحات اإللكترونية والعبث بيا
ونشر شائعات مف خبلليا دوف عمـ صاحبيا األمر الذي يؤدي إلى نبذ صاحب الصفحة
الكترونيا دوف عممو بسبب النبذ ،كما قد يتـ فضحو بنشر صور شخصيو لو في أوضاع
ً
محرجة أو ُمخمة دوف عممو؛ مما قد يؤدي إلى تعرضو لمفضيحة اإللكترونية ،وىو عاجز عف
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حمايو نفسو منيا؛ كما قد يرجع نشر الشائعات عف الفرد مما قد يؤدي إلى فضيحتو إلكترونيا
إلى نشر البيانات والصور الشخصية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ،وكذلؾ قبوؿ الصداقات
مف أشخاص مجيوليف لدى الضحية؛ مما يؤدي إلى سيولو فضحيـ الكترونياً وكذلؾ تعرضيـ

لمخداع ،وىو ما يتفؽ ودراسة ) ،(Walker et al ,2011كذلؾ تأتي العبلقات العاطفية عمى
االنترنت التي تعد أحد األسباب الرئيسة لوقوع ضحايا لمتنمر اإللكتروني؛ حيث يؤدي إنياء
العبلقة مف أحد الطرفيف دوف رضا الطرؼ االخر إلى إحداث فضيحة الكترونية ،وخاصة إذا
صاحب ىذه العبلقة تبادؿ لمصور الشخصية ،وىو ما يتفؽ ودراسة Crosslin& Crosslin
) (2014التي ترى أف انتياء العبلقات العاطفية يعد سبب رئيس لوقوع الفرد ضحية لمتنمر
اإللكتروني.
شيوعا
ويأتي اإلذالؿ المتعمد في الترتيب الرابع كأحد أكثر أشكاؿ التنمر اإللكتروني
ً

لدى ضحايا التنمر اإللكتروني ،وذلؾ بمتوسط حسابي قدره ( ،)2,21ويفسر الباحث ذلؾ بأف
غالبا ما تأتي
سبب اإلذالؿ المتعمد يرجع إلى استجابة الطبلب لبلتصاالت المشبوىة ،والتي ً
مف دوؿ مختمفة أو عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الصوتي مثؿ ( ،)IMOوعند استجابة الضحية
معنويا،
ماديا أو
ً
ليذه االتصاالت فإف ىذا يعرضو لبلبتزاز بأشكالو المختمفة سواء كاف ابتزاز ً
ويظير ىذا جمياً في المجتمع السعودي الذي يمتزـ بمجموعة مف العادات التي تضع قيوداً في

العبلقة بيف الذكور واالناث ،االمر الذي يؤدي إلى استجابة الطبلب ألي اتصاؿ مف منتحؿ

الكتروني ،ثـ يتحوؿ بعد ذلؾ إلى إذالؿ الطالب بشكؿ متعمد إلشباع رغبات المتنمر سواء
المادية أو االنفعالية.
وأخي ارً يأتي الخداع اإللكتروني بمتوسط قدره ( ،)2,26ويرى الباحث أف ىناؾ اتفاقًا

بيف مسببات كؿ مف اإلذالؿ المتعمد والخداع اإللكتروني ،والذي أرجعو الباحث إلى وجود
عادات مجتمعية تحكـ العبلقات اإلنسانية وخاصة بيف الذكور واإلناث؛ مما يفتح المجاؿ الى
انتحاؿ الشخصية مف أجؿ استمرار التواصؿ بيف األطراؼ أو الحصوؿ عمى مصالح شخصية،
كما أف السيولة المتناىية في إمكانية عمؿ حسابات الكترونية ووجود برامج تجسسية تمكف
الفرد مف الحصوؿ عمى كافة معمومات الضحية وتجميا فريسة سيمة لممتنمر اإللكتروني ،وىو
ما أكدتو دراسات (زيف العابديف2168 ،؛ السيد 2161،؛ يوسؼ ،)2167 ،بؿ ويمكف القوؿ
إف الخداع اإللكتروني يعتبر خطوه تمييدية البتزاز الضحية ،وفي حالة عدـ تجاوب الضحية
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مع المتنمر فإنو يتحوؿ إلى إذالؿ متعمد ليا؛ ومف األسباب المؤدية أيضاً إلى الخداع

اإللكتروني ىو شعور المتنمر نفسو بالسعادة نتيجة شعوره بالقوة والسيطرة عمى الضحية؛
كذلؾ انتشار برامج االختراؽ اإللكتروني ة التي تجعؿ معمومات الضحية متاحة بمجرد الدخوؿ
إلى االنترنت ،كذلؾ وجود برامج لمسيطرة عمى اليواتؼ الجوالة لمضحايا دوف عمميـ
والحصوؿ عمى كافة المعمومات والصور الموجودة عمييا ،وىو ما يتفؽ ونتائج دراسات (زيف
العابديف2168 ،؛ يوسؼ.)2167 ،
ويمكف إرجاع انتشار ىذه األنماط لدى ضحايا التنمر اإللكتروني إلى مجموعة مف
المسببات التي يأتي عمى رأسيا الخمؿ التربوي في األسرة كسبب لوقوع المراىقيف ضحايا
لمتنمر اإللكتروني ،حيث اختمفت وظيفة األسر في الوقت الراىف التي تحولت إلى مجرد تمبية
لبلحتياجات المادية فقط ،وتناست دورىا األساسي المتمثؿ في المتابعة المستمرة ألبنائيا
وتربيتيـ التربية الحسنة ،وىو ما أشارت إليو العمار ( ،)2167كذلؾ تمعب العبلقات األسرية
دو ارً ميما في وقوع المراىؽ ضحية لمتنمر اإللكتروني حيث يؤدي القصور في التواصؿ الفعاؿ
بيف المراىؽ ووالديو وكذلؾ فقداف الثقة وعدـ االىتماـ بو إلى ىروب المراىؽ مف الواقع
األسري إلى الواقع االفتراضي حيث يبحث عبر قنوات التواصؿ االجتماعي إلى ما يفتقده داخؿ
أسرتو وىو ما يتفؽ مع دراسات (Elsaesser, et ; Gómez-Ortiz, et al, 2018
.)al., 2017
كما أف فقداف الرقابة الوالدية يعد أحد األسباب الرئيسو لوقوع المراىؽ ضحية لمتنمر
اإللكتروني ،وىو ما أكدتو دراسات )Wright& Wachs (2018؛ )Wright (2017؛
وىو ما يتعارض مع دراسة ( )Álvarez-García, 2019التي ترى أف الرقابة الوالدية ليس
بعيدا عف
ليا تأثير ُيذكر مع المراىقيف وأرجعت ذلؾ إلى أف المراىقيف يقضوف أوقاتًا طويمة ً
أسرىـ ،كذلؾ وجود جماعة األقراف التي غالباً ما تشجع المراىؽ عمى القياـ بسموكيات

الكترونية تتسـ بالخطورة ،كذلؾ ترى أف القياـ بالرقابة مف شأنو تشجيع المراىؽ عمى كسر
القواعد الموضوعة مف قبؿ األسرة.
ومف األسباب التي ساعدت عمى وقوع عدد كبير مف المراىقيف ضحايا لممتنمريف
الكترونيا يأتي انتشار األجيزة الذكية مع المراىقيف دوف المتابعة المستمرة مف األسرة أدي
ً
إلى إدماف مواقع التواصؿ االجتماعي التي تعد بيئة خصبة النتشار المتنمريف الكترونياً
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وضحاياىـ ،وكذلؾ انتشار األلعاب اإللكترونية عمى المواقع المختمفة دوف وعي تكنولوجي
مما جعميـ فريسة سيمة المناؿ مف المتنمريف الكترونياً ،ويرجع ذلؾ إلى اعتماد ىذه األلعاب

عمى التفاعؿ االجتماعي ،مما يجعميـ ضحية سيمة لممتنمريف وىو ما اكدتو دراسة

) Przybylski (2019والتي توصمت إلى ارتفاع معدالت انتشار التنمر اإللكتروني عبر ىذه
االلعاب حيث بمغت نسبتيا ()%44.1؛ وىو ما يتفؽ أيضا مع نتائج دراسة &Demir
) Seferoglu (2016التي أكدت عف وجود عبلقة سالبة بيف الوعي التكنولوجي والتنمر
اإللكتروني ،كما توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف إدماف االنترنت والوقوع ضحية
لمتنمر اإللكتروني.
وأشارت نتائج الفرضيف الثاني والثالث الواردة في جداوؿ (،)61 ،69 ،64 ،62
والتي أسفرت عف وجود فروؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي عمى مقياس التعاطؼ مع
الذات؛ حيث كانت الفروؽ في اتجاه التطبيؽ البعدي في األبعاد اإليجابية لممقياس ،بينما
كانت الفروؽ في اتجاه التطبيؽ القبمي في األبعاد السمبية ،وبيذا تـ التحقؽ مف الفرض
الثاني؛ كذلؾ كان ت ىناؾ فروؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي في اتجاه التطبيؽ القبمي عمى
قائمة اضطراب ما بعد الصدمة ،حيث انخفضت درجاتيـ في التطبيؽ البعدي وذلؾ لممجموعة
التجريبية ،وبذلؾ تـ التحقؽ مف نتائج الفرض الثالث.
وتُشير ىذه النتائج إلى فعالية البرنامج اإلرشادي القائـ عمى العبلج المرتكز عمى
التعاطؼ ( ) CFTفي تنمية الجوانب اإليجابية لمقياس التعاطؼ مع الذات ،وخفض كؿ مف
الجوانب السمبية لمقياس التعاطؼ مع الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية ،ولمزيد مف
التحقؽ قاـ الباحث بحساب نسبة الكسب المعدلة لببلؾ Modified Blake Gain Ratio
والتي أشارت نتائجيا إلى التحقؽ مف فعالية البرنامج.
وبصفة عامة تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة التي
توصمت إلى فعالية العبلج المرتكز عمى االتعاطؼ في تنمية الجوانب اإليجابية في الشخصية
وكذلؾ في خفض اضطراب ما بعد الصدمة ومنيا دراسة ()Thompson& Waltz, 2008؛
( (Seligowski, Miron & Orcutt ,2015) )Bowyer, Wallis& Lee, 2014؛ (
(Beaumont, 2016؛ ( .(Mitchell et al, 2018
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كما تتفؽ ىذه النتائج مع ما أشار إليو ( Gilbert (2009مف أف التعاطؼ الذاتي
يؤدي إلى تخفيؼ أعراض الصدمات وزيادة النتائج اإليجابية في الشخصية ،كما يساىـ في
الحد مف النقد الذاتي الذي يؤدي إلى توليد مشاعر الكراىية لمذات التي تؤدي إلى صعوبة في
طمأنو أنفسيـ والشعور بالتيدئة.
ويمكف تفسير ىذه النتائج في ضوء وجيات النظر المتباينة حوؿ اضطراب ما بعد
الصدمة فمف وجية النظر المعرفية فإف التعاطؼ مع الذات يؤدي إلى تغيير المعتقدات
السمبية حوؿ الذات نفسيا ،وكذلؾ تعديؿ التشوىات المعرفية المرتبطة بالحدث الصادـ والتي
تؤدي إلى القاء الموـ عمى الذات وتأنيب الضمير بشكؿ مستمر ،وىو ما يتفؽ ونتيجة دراسة
) Hiraoka et al (2015التي توصمت إلى انخفاض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى
المحاربيف القدماء ،وذلؾ بعد تعديؿ تشوىاتيـ المعرفية باستخداـ ميارات التعاطؼ مع الذات.
كما يمكف أف تؤدي الصدمات إلى تغيير المعتقدات واألفكار التي يحمميا األشخاص
عف أنفسيـ فنجد أف الفرد يفتقد إلى تقبؿ المواقؼ دوف إصدار أحكاـ عمييا أي أنو يفتقد
لميقظة العقمية (أحد مكونات التعاطؼ مع الذات) التي تؤمف لو الرفاىية النفسية ،وىو ما
يتفؽ مع دراسة ).(Morley, 2015
كذلؾ ُيسيـ التعاطؼ مع الذات في تحسيف الرفاه النفسي إلى الحد مف تجاوز
اعراض اضطراب ما بعد الصدمة مثؿ الشعور بالخجؿ وتحسيف كؿ مف الرضا عف الحياة
والتفاعؿ االجتماعي بما يسمح لمفرد المصاب باضطراب ما بعد الصدمة إلى إعادة دمجو في
الحياة الطبيعية وتخميو عف العزلة التي عانى منيا بسبب الصدمة التي تعرض عمييا وىو ما
يتفؽ ونتائج دراسات (.)Neff& Germer, 2013 ; Yarnell& Neff, 2013
ونظر ألف التعاطؼ مع الذات ُيعد آلية لمتوافؽ اإليجابي التي تُسيـ في زيادة اإلدراؾ
ًا
الذاتي لدى الفرد بما يسمح لو بالتأقمـ مع المواقؼ المختمفة بما يحقؽ لو الحماية مف
السموكيات البلتوافقية المرتبطة بالصدمات النفسية مثؿ سموؾ التجنب والموـ الذاتي
ويمكف تفسير ذلؾ بأف التعاطؼ مع الذات ينطوي عمى عناصر مميزة تتمثؿ في
المطؼ تجاه الذات في األوقات الصعبة والمواقؼ الصادمة؛ مع جود وعي مدروس مف األفكار
والمشاعر المؤلمة وذلؾ لمنع االفراط في تحديد اليوية؛ وكذلؾ رؤية كفاح الفرد في مواجية
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الموقؼ الصادـ مف زاوية أوسع حيث أنيا تجربة إنسانية عامة حيث يشترؾ جميع البشر في
الصدمات وىو ما يتفؽ ونتائج دراسة (.)Maheux& Price, 2015
وتتمثؿ أىمية التدخؿ اإلرشادي القائـ عمى العبلج المرتكز عمى التعاطؼ مع
اض طراب ما بعد الصدمة في التعامؿ مع المخاوؼ ومقاومة التعاطؼ مع الذات وىذا ما يتفؽ
مع ) Lawrence and Lee (2014الذي وجد أف األفراد الذيف يمروف بتجارب صادمة
يتمتعوف بردود فعؿ خائفة ،كما يظير لدييـ الخوؼ مف التعاطؼ الذي يمكف التغمب عميو مف
خبلؿ التدخؿ العبلجي المرتكز عمى التعاطؼ؛ حيث يرى ) Harman& Lee (2010أف
نقص التعاطؼ مع الذات يؤدي إلى زيادة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ،ويرجع ذلؾ إلى
أف األفراد المذيف يعانوف مف اضطراب ما بعد الصدمة منشغموف بشكؿ دائـ بالتيديد والشعور
المستمر بالعار الناتج عف الصدمة
كذلؾ يرى الباح ث أف االنفتاح عمى تجارب اآلخريف في التأثير اإليجابي عمى أفراد
العينة عف طريؽ إحساسيـ بذواتيـ عف طريؽ الحد مف شعورىـ بالعار ،كما ساىـ في خفض
الخجؿ لدييـ نتيجة التعرض لمخبرة الصادمة المتمثمة في الوقوع ضحية لمتنمر اإللكتروني،
شعور باألماف.
ًا
مما أعطاه
أيضا إلى تحسيف ردود الفعؿ تجاه الصدمات النفسية وذلؾ عف طريؽ
ساىـ البرنامج ً
التحوؿ نحو التعاطؼ مع الذات كاستجابة صحية بدالً مف االستجابات غير الصحية ليا؛

فعمى سبيؿ المثاؿ فقد أدى المطؼ بالذات إلى إحداث حالة مف التيدئة النفسية عمى الحركات

البلإرادية الناتجة عف التوتر الناشئ مف الصدمة النفسية؛ كما أدت االنسانية المشتركة
كيدؼ تـ اكتسابو مف البرنامج إلى التحوؿ مف الخجؿ إلى إحداث حالة مف الوعي المتوازف
لدى الفرد وىو ما يتفؽ مع دراسة ) Vettese, et al. (2011والتي توصمت إلى أف األفراد
المذيف يتمتعوف بدرجة عالية مف التعاطؼ مع الذات ىـ أكثر قدرة عمى التأقمـ مع األحداث
الصادمة.
وقد ادى التعاطؼ مع الذات إلى إعادة تأسيس نفسي لدى الفرد إلعطائو الشعور
باألماف وامكانية السيطرة عمى انفعاالتو السمبية الواقعة عميو ويمكف إرجاع ذلؾ إلى ما ذكرتو
دراسة ) McEwan ,Gilbert & Duarte (2012التي ترى أف التعاطؼ مع الذات يمثؿ
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قوة اإلرادة وعدـ الشعور بالنقص أو عدـ تبعية المريض لآلخريف وبذلؾ تتحقؽ الصحة
النفسية المثالية في التعامؿ مع المعاناة النفسية الناتجة عف الصدمة.
ولمزيد مف التحقؽ مف تأثير البرنامج اإلرشادي قاـ الباحث بتطبيؽ المقابمة
اإلكمينيكية الضطراب ما بعد الصدمة ،وكذلؾ مقياس التعاطؼ مع الذات بشكؿ منتظـ كؿ
أسبوعيف لمتحقؽ مف التقدـ في البرنامج ،وذلؾ لمتحقؽ مف تأثير البرنامج اإلرشادي عمى كؿ
مف التعاطؼ مع الذات واضطراب ما بعد الصدمة ،وقد وجد الباحث اف التغيير في التعاطؼ
مع الذات سواء في األبعاد اإليجابية أو خفض اإلبعاد السمبية قد ادى إلى الحد مف أعراض
اضطراب ما بعد الصدمة ،وبدراسة تطور كؿ مف المقابمة االكمينيكية الضطراب ما بعد الصدمة
والتعاطؼ مع الذات خبلؿ تطبيؽ البرنامج ،وجد الباحث وجود انخفاض في اعراض اضطراب
ما بعد الصدمة وكذلؾ انخفاض درجات األبعاد السمبية لمتعاطؼ مع الذات وارتفاع االبعاد
اإليجابية لمتعاطؼ مع الذات ،ويمكف التكيف بأف ىذا التحسف قد يرجع إلى تحسيف الموقؼ
الوجداني تجاه الذات مف خبلؿ الحد مف الحكـ الذاتي والعزلة واإلفراط في التوحد ،وىو ما
يتفؽ نظرياً مع وجية نظر ) Neff (2003aحوؿ التعاطؼ مع الذات حيث اعتبرتيا بنية
فائقة التنسيؽ تضـ ستة أبعاد أساسية وىو ما يختمؼ مع ) Gilbert (2000الذي أكد عمى
ضرورة الفصؿ بيف المكونات السمبية المرتبطة بالتعاطؼ مع الذات عف مكوناتو اإليجابية،
كما يتضح مف الشكؿ أنو وعمى عكس المتوقع فإف تغيير األبعاد السمبية لمتعاطؼ مع الذات
كاف أكثر أىمية في مواجية أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ،فقد ادي تقميؿ الحكـ الذاتي
والعزلة واإلفراط في التوحد إلى الحد مف الشعور بالخزي والعار ،مما خفؼ مف احتمالية إعادة
التجربة الصادمة وتجنب الذكريات المؤلمة.
ويرى الباحث أف الميارات التي تـ التدرب عمييا ساعدت بشكؿ فعاؿ في مواجية
اضطراب ما بعد الصدمة وكذلؾ تنمية التعاطؼ مع الذات ،فقد ساعدت تدريبات االسترخاء
الجسمي والتنفسي عمى مواجية المواقؼ الضاغطة الناتجة عف الصدمة وكذلؾ تغيير نظرتيـ
السمبية وت حويميا إلى نظرة إيجابية؛ كما ساعدت في التحكـ في عدد مف األعراض المصاحبة
الضطراب ما بعد الصدمة مثؿ اضطرابات النوـ وفرط االستثارة؛ وىو ما يتفؽ مع وجية نظر
بني يونس ( )2111التي ترى أف االسترخاء ُيسيـ في تحقيؽ االتزاف النفس عصبي نتيجة

- 412 -

فعالية برنامج إرشادي قائم على العالج المرتكز على التعاطف......................................................

سيطرة موجات ألفا عمى المخ والتي تعمؿ عمى تنشيط انتاج االندورفينات واالنكفيميات والتي
تقوـ بعمؿ العقاقير المثبطة لمقمؽ والتوتر الناتج عف الصدمة.
وساعدت تدريبات االسترخاء الذىني خبلؿ التدريب عمى التأمؿ في إبعاد األفكار
المشوىة الناتجة عف التعرض لمصدمة وخاصة في التحوؿ مف الجوانب السمبية لمتعاطؼ مع
الذات وخاصة اإلفراط في التوحد ،إلى الجوانب اإليجابية وخاصة اإلنسانية المشتركة حتى
يشعر الطالب اف خبرتو الصادمة إنما ىي سمة عامة يقع فييا أغمب البشر
وأثرت تماريف التنفس عمى تنظيـ الشعور بالتيديد عف طريؽ تنشيط العصب
السمبتاوي ) (Sovic, 2000حيث يؤدي إلى الحد مف التفكير في عممية التيديد الواقعة
عمى الفرد ،كما ساىمت كؿ مف تماريف االسترخاء وتماريف مسح الجسـ في تحفيز
االستجابات الفسيولوجية المفيدة لمجسـ والتي تساعد عمى تنظيـ عممية التيديد ،كما ساعدت
ىذه التدريبات أفراد العينة عمى الوصوؿ إلى مشاعر اليدوء ويرجع ذلؾ إلى زيادة نشاط
الجياز العصبي السمبتاوي وىو ما يتفؽ مع ).(Busch et al, 2012
ومف التدريبات التي أثرت عمى النتائج تدريبات اليقظة العقمية ،حيث ساعدت أفراد
العينة عمى التحكـ في أفكارىـ وانتباىيـ واختياراتيـ المختمفة حتى يتمكنوا مف الوصوؿ إلى
عقمية تعاطفية ،كما ساعدت عمى التراجع عف التجارب الخاصة عف طريؽ مبلحظة ما يحدث
لمعقؿ والجسـ ،وتـ ذلؾ باستخداـ فنية التنفس اليقظ عقمياً ،حيث تـ تحويؿ االنتباه إلى

عممية التنفس بدالً مف التجوؿ داخؿ العقؿ الميدد؛ كما ساعدت في تنمية قدرة الفرد عمى
تنظيـ انفعاالتيـ وادارتيا وفؽ نموذج الحمقات الثبلث وذلؾ عف طريؽ إخراجيا مف حيز

التيديد إلى حيز األماف ،كما أف مساعدة األفراد عمى تطوير التعاطؼ مع الذات مما أدى إلى
ظيور صفات مثؿ الحكمة والقوة وااللتزاـ والتي يمكف استخداميا في المواقؼ الصادمة لمحد
مف النقد الذاتي والشعور بالعار الناتج عف تمؾ المواقؼ.
وساعدت تدريبات التصور الذىني التي تمت عف طريؽ فنيات التخيؿ عمى تطوير
الصفات التعاطفية مثؿ (الحكمة–الرفاىية النفسية–عدـ الحكـ) ،مما ساعد الفرد عمى الشعور
باليدوء أثناء مواجية المواقؼ العصيبة ،كما سمح ألفراد العينة بالوصوؿ إلى أكثر وجيات
النظر توافقية لمتجارب المؤلمة بواسطة الدافع الوجداني ،حيث ساىمت الصور التخيمية في
إدخاؿ الفرد في عممية العقؿ التعاطفي وترجع أىمية ذلؾ في حالة عدـ وجود ذكريات تعاطفية
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لدى المرضى ،حيث تُعد ىذه الصور مثالية في تطوير االحساس بالوجود التعاطفي ( Lee,
.)2005
كما ساىـ التدريب عمى التعاطؼ مع الذات في الحد مف التيديد الداخمي الناتج عف
الصدمة وذلؾ عف طريؽ تغيير التقييمات السمبية المرتبطة بالصدمات النفسية والذي حدث
نتيجة زيادة التقدير ُلبعد االنسانية المشتركة ،وذلؾ لعمـ الفرد أنو ليس وحده الذي يتعرض
لممعاناة ،بؿ ىي خاصية انسانية لدى جميع البشر وىو ما أكدتو دراسات ( &Gilbert
 )Germer& Neff, 2014; Procter, 2006التي ترى ضرورة تعزيز االنسانية
المشتركة داخؿ الفرد وتشجيعو عمى العمؿ بيا خبلؿ المواقؼ المؤلمة
كما أسيـ التدريب عمى المطؼ بالذات في الدخوؿ إلى مرحمة األلـ النفسي الناتج
عف الصدمة بمطؼ وذلؾ عف طريؽ االعتراؼ بأف المعاناة النفسية ىي طبيعة مشتركة بيف
جميع البشر ،لذلؾ يجب أال يزيد التفكير في ىذا األلـ عف بضعة دقائؽ ،ويجب الخروج منو،
وىو ما أكدتو نتائج دراسات ( )Germer& Neff, 2015; Rycroft, 2016
ميما مف خبلؿ الحوار التعاطفي ،وذلؾ عف طريؽ تغيير لغة
كما أدى البرنامج ًا
دور ً
النقد الذاتي التي يتحدث بيا الفرد مع ذاتو إلى لغة جديدة تعاطفية مما يؤدي إلى تيدئة
النفس مف الضغط الواقع عمييا واعتبار مشكمتو ما ىي إال جزء مف االنسانية المشتركة.
ويرى الباحث أف الفنيات التي اُستخدمت في البرنامج ساعدت بشكؿ فعاؿ في نجاح

البرنامج في تنمية ميارات التعاطؼ مع الذات التي ساعدت في خفض اضطراب ما بعد
الصدمة ،فقد ساعدت فنية الواجب المنزلي دو ارً ميما في تدعيـ العبلج المرتكز عمى التعاطؼ

وذلؾ عف طريؽ تحديد قدرة الطالب عمى تطبيؽ التدريبات في بيئة مختمفة عف البيئة التي

تعمـ فييا الميارة التدريبية؛ وكذلؾ ساعدت عمى تعميـ ما تـ تعممو خبلؿ الجمسة اإلرشادية
في المواقؼ الحياتية المختمفة.
ومف الفنيات التي تـ التدرب عمييا فنية التأمؿ التعاطفي ،والتي ساعدت أفراد
المجموعة عمى التحرر مف المعاناة الناتجة عف الصدمة ،حيث أنو وباتباع ىذه الميارة يمكف
تطوير االتجاىات اإليجابية لدى الفرد وذلؾ عف طريؽ تنمية التعاطؼ نحو الذات ثـ تتطور
لتشمؿ التعاطؼ نحو اآلخريف (الضبع.)2166 ،
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أما تدريبات التخيؿ فقد ساىمت في إضعاؼ التخيبلت السمبية لدى الطبلب وساعد
عمى ذلؾ توجيو عدد مف األوامر المفظية اإليجابية وىي إحدى مميزات العقؿ البشري الذي
يتسـ بالمرونة وىو ما يتفؽ مع ما ذكرتو دراسة ( الفقي.)2162،
ويرى الباحث اف التنوع بيف الجمسات الفردية والجماعية قد ساىـ في زيادة فعالية
البرنامج ،حيث أفادت الجمسات الفردية في إكساب األفراد الثقة في أنفسيـ وتنمية ميارات
التعاطؼ مع الذات لدييـ ويرجع ذلؾ إلى طبيعة الحدث الصادـ الذي تعرضوا لو وىو وقوعيـ
ضحية لمتنمر اإللكتروني ،وكانت الصدمات عبارة عف تيديدات بفضائح جنسية ،ابتزاز جنسي،
مما شكؿ لدييـ حالة مف الرعب نتيجة ىذه األحداث ،بينما الجمسات الجماعية أتاحت الفرصة
ألفراد المجموعة التجريبية لكسر حاجز الخوؼ لدييـ ،كما ساعدت عمى زيادة ُبعد اإلنسانية
المشتركة بينيـ ،وذلؾ عف طريؽ قياـ كؿ فرد مف أفراد المجموعة بعرض خبرتو الصادمة والتي
أدت إلى حدوث االضطراب لديو وذلؾ أماـ المجموعة بالكامؿ ،مما ولًد لديو شعور بأف الخبرة

الصادمة ليست مقتصرة عميو وانما ىي خبرة يمر بيا جميع البشر؛ كما ساىمت ىذه الجمسات
في الحد مف مشاعر الخزي والعار التي انتابت أفراد العينة ،كما ساعدت في بناء العبلقات
التعاطفية مع اآلخريف وعدـ اإلنغبلؽ عمى الذات ويتفؽ ىذا مع نتائج دراسة Duarte et al.,
 2014التي توصمت إلى أف العبلج الجماعي يساعد في تحفيز نظاـ التيدئة لدى األفراد المذيف
يعانوف مف نقد ذاتي أو خوؼ مف التعاطؼ.
وأخي ارً تـ التأكد مف فعالية البرنامج اإلرشادي المرتكز عمى التعاطؼ في تنمية ميارات

التعاطؼ مع الذات وكذلؾ خفض اعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا التنمر اإللكتروني

مف طبلب المرحمة المتوسطة؛ وتـ التحقؽ مف ذلؾ عف طريؽ نتائج الفرضيف الرابع والخامس
الواردة في جداوؿ ( ،)66 ،67 ،68والتي أسفرت عف عدـ وجود فروؽ بيف التطبيقيف البعدي
والتتابعي عمى بعض أبعاد مقياس التعاطؼ مع الذات سواء في الجوانب اإليجابية أو السمبية،
وتمثمت ىذه األبعاد في (اإلنسانية المشتركة ،الدرجة الكمية لؤلبعاد اإليجابية؛ ُبعد العزلة)
ولمتحقؽ مف صحة ىذه الداللة تـ حساب نسبة الكسب المعدلة لببلؾ Modified Blake
 Gain Ratioوالتي أشارت نتائجيا إلى عدـ وجود فروؽ حقيقية بيف التطبيقيف البعدي
المقدـ
والتتبعي ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف الميارات التي تـ التدرب عمييا في البرنامج اإلرشادي ُ

ألفراد المجموعة التجريبية ،أصبحت جزًءا مف البناء المعرفي والوجداني لدييـ ،بؿ يمكف القوؿ
إنيا أصبحت أسموب حياة لدييـ لما شعروا بو مف تحسف بعد التدريب.
- 411 -

فعالية برنامج إرشادي قائم على العالج المرتكز على التعاطف......................................................

تْصٔات الدزاض٘ ّاملكرتسات البشجٔ٘
بعد االستقراء الكمي والكيفي لنتائج الدراسة ،وفي ضوء األطر النظرية التي تـ التطرؽ إلييا
يمكف تقديـ التوصيات التالية:
 -6تطبيؽ البرنامج المقدـ في الدراسة عمى عينات إكمينيكية مف ضحايا التنمر اإللكتروني
وخاصة ضحايا االبتزاز.
 -2تطبيؽ العبلج المرتكز عمى التعاطؼ عمى عينات أكبر ،وذلؾ ألف الدراسة الحالية تـ تطبيقيا
عمى عينة محدودة.
 -4مساعدة الطبلب عمى الفيـ األفضؿ لذواتيـ ولآلخريف ،ومحاولة تشجيعيـ ممارسة ميارات
التعاطؼ مع ذواتيـ.
 -9تدريب الطبلب عمى زيادة القوة في مواجية المشكبلت الصادمة بدالً مف اليرب منيا.

 -1تدريب الطبلب عمى الفيـ الصحيح ألصواتيـ الداخمية وتقبميـ العيوب الخاصة بيـ ،مع عدـ
القسوة مع ذواتيـ.
 -8االستفادة مف أدوات الدراسة الحالية في المؤسسات التربوية والعبلجية لتطبيقيا مع عينات
أخرى (اكمينيكية /غير اكمينيكية) ،وذلؾ لخفض اضطرابات ما بعد الصدمات المختمفة.

املكرتسات البشجٔ٘
 -6إجراء مزيد مف الدراسات عمى عينات أخرى اكمينيكية أو غير اكمينيكية ومقارنة العبلج المرتكز
عمى التعاطؼ مع عبلجات أخرى اثبتت فعاليتيا.
 -2االىتماـ بدارسة المتغيرات النفسية المرتبطة بالصدمات النفسية والتي لـ يتـ التطرؽ ليا
بشكؿ مباشر مثؿ النقد الذاتي ،لوـ الذات ،نقص التعاطؼ مع الذات.

 -4إجراء دراسات عف ديناميات الشخصية لدى ضحايا التنمر اإللكتروني.
 -9قد يكوف البحث نواة لدراسات أخرى في مجاؿ التدخؿ المرتكز عمى التعاطؼ باستخداـ طرؽ
أخرى مثؿ الممارسة الذاتية لمعبلج والعبلج عف بعد.
 -1إجراء دراسات مقارنة بيف التدخؿ القائـ عمى التعاطؼ والتدخبلت العبلجية األخرى والوقوؼ
عمى أفضؿ طرؽ العبلج.
 -8إجراء مزيد مف الدراسات حوؿ تنمية إمكانات القوى اإلنسانية في مواجية اضطرابات ما بعد
الصدمة مثؿ الصمود النفسي.
 -7إجراء دارسات حوؿ االرتقاء ما بعد الصدمة مف خبلؿ برامج الموجة الثالثة لمعبلج المعرفي السموكي
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اضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى عينة من الطمبة المصابين في الجامعة األردنية .مجمة

دراسات العموم اإلنسانية واالجتماعية.710 -720 ،)2(22 ،

حسين ،رمضان عاشور ( .)2102البنية العاممية لمقياس التنمر اإللكتروني كما تدركها الضحية لدى
عينة من المراهقين .المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية والنفسية.27 -01 ،0 ،

زين العابدين ،أسامة ( .)2102شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها عمى بعض القيم لدى طمبة

التعميم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة أسيوط (دراسة ميدانية) .مستقبل التربية العربية،

.025 -212 ،)0(22

سميم ،عبد العزيز إبراهيم؛ أبو حالوة ،محمد السعيد ( .)2102أصالة الشخصية وعالقتها بكل من
الشفقة بالذات والتوجه الروحي في الحياة لدى طالب الدراسات العميا المتفوقين دراسياً بكمية
التربية جامعة دمنهور .مجمة اإلرشاد النفسي.222 -022 ،)0(77 ،

السيد ،أيمن أحمد ( .)2107شبكات التواصل االجتماعي وأثرها عمى القيم األخالقية لجماعات الشباب

الجامعي .مجمة الخدمة االجتماعية ،الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين-07 ،70 ،

.25

الضبع ،فتحي عبد الرحمن ( .)2102التعاطف مع الذات كمدخل لخفض الشعور بالخزي األكاديمي
لدى طالب الجامعة .مجمة كمية التربية ،جامعة أسيوط.221 -722 ،)2(20 ،
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عامر ،محمود محمد؛ عبد التواب ،مصطفى عبد المحسن ( .)2102الدالالت الكمينيكية الختبار تفهم
الموضوع في تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة لدى المعوقين جسدياً :دراسة حالة لعمالة
األطفال غير المشروعة .مجمة كمية التربية  ،جامعة اإلسكندرية.210 – 201 ،)2(22 ،

عبد اهلل ،بكر محمد ( .)2107األلكسيثيميا وعالقتها باضطراب إجهاد ما بعد الصدمة في ضوء

متغيري العمر واألحداث الصدمية لدى طالب الدراسات العميا :دراسة سيكومترية .مجمة

التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ،كمية التربية ،جامعة األزهر-20 ،)2(027 ،

.001

عثمان ،خالد عبد السميع؛ عمي ،أحمد فتحي ( .)2100االستقواء التكنولوجي لدى تالميذ مراحل التعميم
العام .مجمة الدراسات النفسية.202 -027 ،)2(20 ،

عزب ،حسام الدين محمود؛ محمد ،صابر فاروق؛ جمال الدين ،وائل أحمد ( .)2102الخصائص

السيكومترية لمقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لألطفال .مجمة اإلرشاد النفسي،

جامعة عين شمس.052 -070 ،70 ،

عصمان ،أنور عبد السالم؛ بص ،نعيمة عمر ( .)2105ضغوط ما بعد الصدمة لدى تالميذ مرحمة

التعميم األساسي بمدينة زليتن .مجمة العموم اإلنسانية والتطبيقية ،الجامعة اإلسالمية زلتين –

ليبيا.11 -21 ،21 ،

عميوة ،سهام عمي ( .) 2101فعالية برنامج عالجي بالتقبل وااللتزام في تنمية الشفقة بالذات لتخفيف

(اإلجهاد المدرك) الضغوط الحياتية لدى أمهات األطفال مرضى الصرع .مجمة التربية

الخاصة ،جامعة الزقازيق.222 -022 ،22 ،

العمار ،أمل يوسف ( .)2105االتجاهات نحو األنماط المستجدة من التنمر اإللكتروني وعالقتها
بإدمان االنترنت في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى طالب وطالبات التعميم التطبيقي

بدولة الكويت .مجمة البحث العممي في التربية ،جامعة عين شمس.222 -220 ،)2(02 ،

عويضة ،سمطان موسى ( .)2100مدى فاعمية العالج النفسي اإلسالمي في خفض مستوى أعراض
اضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى عينة من المراجعين لعيادة االمل لمطب النفسي في

مدينة عمان .مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين.22-02 ،)0(02 ،

غانم ،حسين محمد ( .)2112االضطرابات النفسية والعقمية والسموكية .القاهرة :مكتبة االنجمو
المصرية.

الفقي ،آمال إبراهيم ( .)2102فاعمية برنامجي العالج المعرفي السموكي واالسترخاء في تخفيف

اإللكسيثميا لدى طالبات الجامعة .دراسات عربية في التربية وعمم النفس-202 ،)0(21 ،

.272
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 تأثير اضطراب كرب ما بعد الصدمة عمى بعض االضطرابات النفسية.)2105(  أميرة أحمد،محمد

 مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات.لدى سكان مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية

.21- 20 ،)0( 27 ،التربوية والنفسية

. دار الرشاد: القاهرة. أسس وتطبيقات: العالج المعرفي السموكي.)2111(  عادل عبد اهلل،محمد

 االضطرابات المصاحبة لمصدمة لدى السيدات المصابات بسرطان.)2111(  سهير إبراهيم،ميهوب
،)22(01 ، المجمة المصرية لمدراسات النفسية.الثدي وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية

.227 -025

 اضطرابات ما بعد الصدمة عند األطفال" التشخيص.)2111(  عبد الفتاح عبد الغني،الهمص
 وحدة- ورقة عمل مقدمة لميوم الدراسي الذي تقيمه الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية."والعالج
. فمسطين. غزة.البحث العممي

 واقع البمطجة اإللكترونية بين طالب جامعة بني سويف وامكانية.)2105(  سموى حممي،يوسف

-721 ،)0(27 ، كمية الدراسات العميا لمتربية – جامعة القاهرة- العموم التربوية.التغمب عميها

.002
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